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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

﷽ 

ا،  ٍد، وعلىى للىواحلمد هلل رب العاملني، وصلَّى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممَّ  ًيىد  وسىلَّم تلىليم ا ريًى  ا م
 اغفر لنا ولشيخنا وللمللمني. مَّ هُ الل  

 :-رحمو اهلل-ي ل  ب  ن  ي الح  او  د  ر  ان الم  م  ي  ل  ّي بن س  ل  قال اإلمام/ع   

ممل ع ين  و ع ل ي ممو  نم لم و ِ مم   " ي   و ب ممو  ن س  م ن  الممِرح  مم   اللِممو  الممِرح  ،  ،ب س  ممال  ْ ام  ال   م  مم ِ  ب ص  مم ممد  ل لِممو  ال م ِلص  ال ح م 
، ال م   ، و ال ع   مال  و النِممو ال  ف ض مال  نم ع مام  و اإل   ْ مر د  ب اإل   ، ال م نم  مال  ل  و ال ج م  ع وم  ب نم ع وم  ال ج مال  نم  م   ال م  م  من  ال م ج  س  ح 

مد   ،ع ل ى م م رِّ اْل  يِام  و الِلي ال ي م د ه  ح م  و أ ح  موُّل  ل مو  و َل  ان ْ ص مال  ر ا َل  ت ح  م  ر ه  ش م   و و أ ش  ا َل  تم غ يمُّمر  ل مو  و َل  و و ال 
م   ممو  مما ل يم  ر ى  ممد اد    أ ِد   ، ش  ث ممال  ث مم   و َل  م  َ  ل ممو ، و َل  م  ممر ي ممد ه  َل  ش  ممد د  أ ن  َل  َل ممو  ََِل اللِممو  و ح   َل  بم ي ممِف ف يممو  و َل  و أ ش 

ِلو و أ   ال  ، ال م ح  ِّ   ل ل      ، و أ س دِّ اْل  فم ع ال  ا ع ب د ه  و ر س ول و ، الِداع ي َل ى أ ص حِّ اْل  قم و ال  د د  أ ِن م ح ِمد  ، ش  ح   ام 
ل   يمِّز  بم ي ن  ال ح ر ام  و ال ح ال  مة   ص ِلى الِلو  ع ل ي و  و ع ل ى آل و  و أ ص ح اب و    ي ر  ص ح ب  و   ي ر   ،و ال م م  ، ص مال    د اِ م  آل 

ص ال    "وأ ِما بم ع د  ، ب ال غ د وِّ و اْل 

│ 

﷽ 

الحؿد هلل حؿًدا كثقًرا طقًبا مبارًكا فقف كؿاا ححا ر راـاا وحر اكش و أافد  ن ٓ اللاف الٓ اهلل 

ًدا عبد اهلل ورسقلفش صؾَّك عؾقف وعؾك آلف و صحاافش وسؾَّؿ  وحده ٓ أرحؽ لفش و أفد  ن محؿَّ

حـ.تسؾقًؿا ك  ثقًرا اللك حقم الدِّ

ا َاْعد ..  ُثؿَّ  مَّ
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

كجتؿع لؿذاكرة مؼدماة هاذا الؽتااب العظاقؿ  -عزَّ وجؾَّ -يف هذا الققم وغًدا اؿشقئة اهلل  

حـ الؿارداويش اإلكصاف لؿعرفة الراجح مـ الخالفالؿفؿش وهق كتاب ) ( لؾؼا ل/ عاء  الادِّ

ولفاذا الؽتااب ؛ --☻ الـبلالؿتقىف سـة خؿسٍة وثؿاكقـ وثؿاكؿائٍة مـ هجرة 

  هؿقةش ولؾؿؼدمة اخصقصفا  هؿقة.

 ا أهؿقة هذا الؽتاب  :فلمَّ

فنن ُمصـِّػف جؿع فقف إققال وإوجف والرواحات يف الؿذه ش وقؾَّؿا حقجد كتاًاا حاقى  

مثؾؿا يف هذا الؽتاب4 اؾ ٓ حؽاد حقجد مثؾف كؿا ذكره هق يف آخر الؽتابش فنكاف ٓ حقجاد كتااٌب 

 مثؾف كؿا ذكر هق يف آخر الؽتابش فنكف ٓ حقجد كتاٌب مثؾف جؿع رواحاٌت مذه  اإلمام/  حؿدش

كؿاا  نَّ هاذا الؽتااب اطؾااع مملػاف عؾاك عادد مااـ الؽتا  التال ُراَّؿاا لااؿ تصاؾـاش  و هال حبقسااٌة 

لخزائـ الؿخطقطات4 ولذا فننَّ الُؿَصـَِّػ هذا الؽتاب قد كؼؾ كتًبا كثقرة تعدَّ مػؼاقدًةش وسقشاقر 

 الُؿَصـِّػ يف الؿؼدمة اللك الؽت  التل وقػ عؾقفا وكؼؾ عـفا.

كذلؽش  كف اقَّـ ظاهر كءم فؼفا  الؿذه ش وذلؽ  ن كءمفؿ قد  ومـ فقائد هذا الؽتاب

ـٌ حػفؿف كؾ قارئش وحؽقن لؽءمفاؿ كاذلؽ ظااهر الكَّؿاا حػفاؿ ماـ  حؽقن لف مـصقٌص وا ٌح اق

سقاقفش والكَّؿا ُحعرف ادٓئؾ إلػاظ  و كحق ذلؽ مـ الؿعاينش ومثؾ هاذا الظااهر قؾَّؿاا ماـ حـتباف 

 ره مؿـ حعتـل اجؿع إلػاظ4 ولذا فننَّ هذا الؽتاب حتؿقز:لؾؿعـكش الٓ الُؿَصـِّػ وغق

 انحاطتف لفذا الخءف الؽبقر جًدا يف داخؾ الؿذه . - 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

وإمر الثاين  كف اعدما ذكر الخءف يف الؿذه ش فنكاف حاذكر الؿعتؿاد مـاف والؿشافقر  - 

جح مااـ اإلكصاااف لؿعرفااة الااراوالؿصااححش وقااد دلَّ عؾااك ذلااؽ عـااقان الؽتاااب فنكااف قااال: )

(ش ففااق حااقرد الخااءف يف الؿااذه  دون الخااءف يف غقااره مااـ الؿااذاه ش ُثااؿَّ حعاارف الخااالف

 الراجح مـفش  و حبقـ الراجح مـف.

وهاتان مقزتان عظقؿتان قؾَّؿا حـتبف لفاش  و ُحعـك هبا  حٌد مـ الؽتَّاب يف الػؼفش والؿصاـِّػ 

 ااسااؿ الؽتاااب4 ولااذا فااننَّ لؿااا  جاااد يف هااذا الؽتاااب و فااادش فنكاا -رحؿااف اهلل تعااالك-
َ
ل ف ُسااؿِّ

ح"الؿاارداوي حسااؿك عـااد الػؼفااا   ااػ )"بااالُؿرج  اإلكصاااف م معرفااة الااراجح مااـ 4 ٕكااف  لَّ

ااػ كتاًاااا اعااد هااذا الؽتاااب اسااؿف )"االؿصااحح"(ش كؿااا  كااف حسااؿك الخااالف تصااحقح 4 ٕكااف  لَّ

د تاللقػ مساقدة هاذا الؽتااب 4 ٕكف  لَّػ كتاًاا اعا"بالؿـؼح"(ش كؿا  كف  لَّػ حسؿك  حًضا الػروع

(ش ُثؿَّ رجع لفذا الؽتاب يف تصحقح  مقٍر اعد تللقػف التـؼقح4 ولذا فاننَّ الُؿصاـِّػ تـؼقح الؿشبع)

ح، والؿصحح، والؿـؼح"حسؿك   لؿؽاكتف يف مذه  اإلمام/ حؿد ومعرفتف اف. "بالؿرج 

ااويش قاال:  العؿادة يف معرفاة  النَّ "ولذا فنن كبار العؾؿاا ش وماـفؿ الشاقم/ مقساك الحجَّ

(ش ُثاؿَّ التصاحقح(ش ُثاؿَّ )التـؼاقحالؿذه  وتؼرحره الكَّؿا هاق كاءم الؿارداوي يف كتبافش و خصافا )

ااػ اعااد التصااحقح( اـاااً  عؾااك تاالرحم تللقػفاااش هؽااذا قاارر4 ٕنااؿ حؼقلااقن: النَّ )اإلكصاااف) ( ُ لِّ

(ش وقؾاا : يف ؿؾااةالتـؼااقح م الج( عؾقاافش وآخرهااا تللقًػااا هااق )التصااحقح( فقؼاادم )اإلكصاااف)

ااػ التـؼااقحش ُثااؿَّ رجااع اعااد ذلااؽ )اإلكصااافالجؿؾااة4 ٕكااف يف مق ااع ) ( اإلكصاااف( ذكاار  كااف  لَّ

 االزحادة والـؼص.
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

( كؿا سقليت معتؿًدا عؾك كتااٍب الؿؼـعوهذا الؽتاب طرحؼة الُؿَصـِّػ فقفش  كف رتبف عؾك ) 

( لؾشاقم/ محؿاد ااـ الػاروعاب )( فنكف ااتد  اؽتاالػروعواحد وهق الػروعش فنكف ااتد  اؽتاب )

مػؾح فجعؾف كص  عقـقفش ُثؿَّ جؿع كتا  الؿاذه  وماا فقفاا ماـ زوائادش وماا فقفاا ماـ خاءف 

 فـزلفا عؾقفش فاجتؿع لف هذا الؽتاب الذي تؿقز فقف ولؿ حـسج عؾك مـقالف.

والُؿَصـِّػ لؿا  لَّػ هذا الؽتاب جعؾ لف مؼدمًة وخاتؿةش وهاذه الؿؼدماة والخاتؿاة هاق  

كػسااف  أااار لفااا يف اعااض الؿااقاطـ و نااا مؼدمااٌة كافعااةش ومااا زال  هااؾ العؾااؿ حقصااقن اؿؼدمااة 

(ش والن كاان  غؾا  ماا يف مؼدماة التصاحقح ماقرٌد يف التصاحقح( وخاتؿتفش ومؼدماة)إلكصاف)ا

قٓ  كف  ورد فقف اعض الزحادات القسقرةش وقد  فردها جؿاٌع ماـ  هاؾ العؾاؿ ( لاإلكصافمؼدمة )

اآستءم ٕجؾ الدرسش فنن الشقم/عبد الرحؿـ ااـ حؿاقد التاقحجري الؿتاقىف حعـال مبؽاًرا 

كقًعا ماش حعـل مـ كحق عشرحـ سـة  و  كثرش كسام يف الثؿاكقـاات  و السابعقـات الفجرحاة كساخًة 

س4 ٕنَّ هاذه الؿؼدماة فقفاا اإلكصاافمقجقدة لؿؼدماة ) ( وخاتؿتاف4 لتؽاقن متـًاا ُحاْدَرس وُحاَدرَّ

فقائد كثقرة يف كقػقاة التعاماؾ ماع كتا  فؼاف اإلمام/ حؿادش كؿاا  ن فقفاا فائادًة يف معرفاة كقػقاة 

 .التعامؾ مع كصقص اإلمام/  حؿد

ة اهلل كؿا  نَّ فقفا فائدًة يف معرفة كقػقة التعاماؾ ماع كصاقص اإلماام/  حؿاد كػسافش رحؿا

عؾك الجؿقع4 ولذات فنكف مـ الؿـاس  لطال  العؾؿ الذي حؼر  يف كت  مذه  اإلمام/ حؿدش 

 ن حؼر  يف هذه الؿؼدمة لقػفؿ كثقًرا مـ الؿصطؾحاتش وحؿقز كثقًرا مـ الدٓئؾ وحػفاؿ الؼقاعاد 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

التاال اـااك عؾقفااا فؼفااا  الؿااذه  كثقااًرا مااـ الؿصااطؾحاتش وحؿقااز كثقااًرا مااـ الاادٓئؾش وحػفااؿ 

 الؼقاعد التل اـك فؼفا  الؿذه  كثقًرا مـ الخءف.

فقفاا اد  الُؿصاـِّػ االحؿدلاة كساائر الؽتا ش والحؿدلاة التال تءهاا قباؾ قؾقاؾ الؼاارئ  

 أمران:

 ( أارح اإلكصاف(4 ٕنَّ صاح  )الؿؼـع:  كف أااف هبا  صؾ الؽتاب وهق )إمر إول

الؿطؾؼ و ن حرجح فقفش كؿاا ساقذكر ذلاؽ يف  (ش وُعـِل الن حؿقز الخءفالؿؼـع( )إلكصافيف )ا

الحؿدلااة هـااا جعؾفااا عؾااك كسااؼ الحؿدلااة التاال  وردهااا  فااننَّ  ول مسااللٍة يف الؿؼدمااة4 ولااذلؽ 

( احقث حؽقن فقاصؾ الجؿاؾ احارف الاءمش فحارف الاذي تخاتؿ ااف الجؿاؾ الؿؼـعصاح  )

 والذي حتؿ اف السجع متحٌد اقـفا.

 ـ  الؿؼـاع الؿؼدمة والحؿدلة لحؿدلة صاح  ): يف مشاهبتف وإمر الثاين  كاف قاد  اؿَّ

 (ش كعؿ.الؿؼـعفقفا آحاٍت مـ الؼرآن كؿا فعؾ صاح  )

 :-رحؿف اهلل-قال 

ا َبْعُد " اٍد  "اْلُؿْؼـِعِ "َفنِنَّ كَِتاَب  شَأمَّ ـِ َأبِال ُمَحؿَّ ن ِؼ الاد  ْساَلم/ِ ُمَقفَّ فِل اْلِػْؼِف َتْللِقُػ َشْقِخ اإْلِ

ـْ َأْطَظاِؿ  َطْبِد اهللِ  َر َ ارِنَحُف ِما َس اهللُ ُروَحاُف، َوَكاقَّ ـِ ُقَداَماَة اْلَؿْؼِدِسال  َقادَّ اِد ْبا ـِ ُمَحؿَّ ـِ َأْحَؿاَد ْبا ْب

ا اْلُؽُتِب َكْػًعا، َوَأْكَثرَِها َجْؿًعا، َوَأْوَ ِحَفا إَشاَرًة، َوَأْسَؾِساَفا ِطَبااَرًة، َوَأْوَساطَِفا َحْجًؿاا، َوَأْرَزِرَها

ًبا. َقاْد َوَأْحَسـَِفا َتْػِصقاًل َوَتْػرِنًعا، َوَأْجَؿِعَفا َتْؼِسقًؿا َوَتـِْقنًعا، َوَأْكَؿِؾَفا َتْرتِقًبا، َوَأْلَطِػَفا َتْبِقن ِطْؾًؿا،
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َؾَفا َفَؼْد َضِػاَر بِااْلَؽـِْز َواْلَؿْطَؾاِب. َفُفاَق َكَؿاا  ـْ َحصَّ َفاِت َمَسائِِؾ اْلَؿْذَهِب، َفَؿ َقااَل َحَقى َرالَِب ُأمَّ

َْحَؽامِ "ُمَصـ ُػُف فِقِف  ْٕ َْكَثرِ ا ِٕ  ."َجاِمًعا 

ْكَصااِف   ـِ التَّْحِؼقاِؼ َواإْلِ ـْ َكَظاَر فِقاِف بَِعاْق َماُم، َفنِنَّ َم ، َوَلَؼْد َصَدَق َوَبرَّ َوَكَصَح، َفُفَق اْلَحْبُر اإْلِ

ـْ َرْقرِ ِخاَلٍف، إ ا َوافًِقا بِاْلُؿَراِد ِم ُف َوَجَد َما َقاَل َحؼًّ َأْصَؾَؼ فِل َبْعِض َمَسائِِؾِف  -َرِحَؿُف اهللُ َتَعاَلك-َّٓ َأكَّ

ـْ َرْقرِ َتْرِجقٍح   ".اْلِخاَلَف ِم

│ 

اااذكر الؽتاااب الااذي اـااك عؾقااف كتااااف وهااق كتاااب  -رحؿااف اهلل تعااالك-اااد  الُؿَصااـِّػ  

ُثؿَّ حشرحفاش وحزحاد عؾقفاا  الؿؼـع (ش فننَّ الُؿَصـِّػ يف هذا الؽتاب حليت اجؿؾ صاح  )الؿؼـع)

 ما وجده مـ مسائؾ وفقائد يف كتٍ   خرىش فذكر:

  ًٓ  ي: الذي اعتؿاده  "اْلُؿْؼـِعِ "َفنِنَّ كَِتاَب ":  ن الؽتاب الذي اعتؿده )الؿؼـع( فؼال: أو

 يف البـا .

ـْ "ُثؿَّ ذكر ثـاً  عؾك هاذا الؽتااب وقاد صادث يف ثـاا هش فنكاف قاال يف الثـاا  عؾقاف: ثاكًقا:  ِما

وقد صدث فؼد اكتػع الـاس هبذا الؽتاب اكتػاًعاا عظقًؿاا حتاك لراؿاا ققاؾ: ، "َأْطَظِؿ اْلُؽُتِب َكْػًعا

(ش الؿؼـاعوٓ أاؽ  ن الُؿّصاـِّػ  عـال ااف ُمصاـِّػ )، النؿ اكشغؾقا اف وتركقا ما قبؾف مـ الؽتا 

كاان قاد اـاك عؾاك كتااٍب آخارش  الؿؼـع حقـؿا  لَّػ ) -رحؿف اهلل تعالك-وهق الؿقفؼ اـ قدامة 

اينش مـ حقث آستػادة مـ اعاض ذ( ٕال الخطاب الؽؾقالفدانة( اـاه عؾك كتاب )الؿؼـعفننَّ )

  لػاظف اؾػظفاش واإلتقان االؿسائؾ ارتتقبف  حقاًكا.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

( اكشغؾ الـااس ااف عاـ إصاؾ الاذي اساتؿد مـاف واساتػاد مـاف وهاق الؿؼـعولؿا ُ لِّػ ) 

( ومختصراتف بالؿؼـعـ غقره مـ الؿختصراتش وما زال  هؾ العؾؿ حـشغؾقن )(4 اؾ وعالفدانة)

ش "الناااؿ جؿعاااقا"والؽتااا  التااال اـقااا  عؾقاااف اللاااك وقتـااااش و ذكااار  ن  حاااد الؿشااااحم حؼاااقل: 

( فانذا هباا تزحاد عؾاك )الؿؼـاعالكاف جؿاع الؽتا  التال اـقا  عؾاك "((ش حؼقل: 74:31الشقم/))

 ."ارش وتحشقًة عؾك هذا الشرحستقـ كتاًاا اقـ اختصاًرا وأرح لءختص

( وهق كتاٍب آخرش والؽت  التل اـق  عؾقافش وااقـ الؿؼـعواقـ جؿٍع لفذا الؽتاب وهق ) 

ـْ َأْطَظِؿ "(4 ولذلؽ لؿا قال الُؿّصـِّػ الؿرداوي: الؿؼـعأرٍح لفذا الؽتاب  عـل: ) إن الؿؼـع ِم

اف واالؽت  التل اـقا  عؾقاف اختصااًرا فء أؽ يف ذلؽش فؿا زال الـاس مـشغؾقن  "اْلُؽُتِب َكْػًعا

 -عازَّ وجاؾَّ -اؿملػافش الذا ماـ كعاؿ اهلل  -عزَّ وجؾَّ - و أرًحا اللك وقتـا هذاش وهذا مـ لطػ اهلل 

عؾك العبد  ن حجعؾ لؽتبف رواًجاش وان حجعؾ لفا كػًعاش وقد جا  عـ اعض  هؾ العؾاؿ  كاف قاال: 

حؽقن لؽتبف رواًجا كرواج كت  فءن وفاءن ماـ  ش وكان ُحعدر مـ هذه إمقر  ن"تؿـق   مقًرا"

 إوائؾش وهذه كؼؾ  عـ  كثر مـ واحد ٕهؾ العؾؿ الؿتؼدمقـ.

 ."َوَأْكَثرَِها َجْؿًعا"قال: 

ٕنَّ الػااروع جؿااع مسااائؾ كثقاارة جااًداش حتااك ققااؾ:  كااف اغؾاا  الؿسااائؾ الؿقجااقدة يف 

( الؿؼـاعفقفاا هال مقجاقدٍة يف )( وعؾاك زحااداٍت الفداناة( عؾك سعة ما جؿع صاح  )الفدانة)

 فالؿؼـع فقف  غؾ  الؿسائؾ الؿفؿة والتل اللقف الؿرجع. 

 ."َوَأْوَ ِحَفا إَشاَرةً " قال:
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ٓاـ قدامة  ن تللقػف كان سفًءش ولغتف كاك  مقفؼاة عؾاك  -عزَّ وجؾَّ -ٕنَّ مـ تقفقؼ اهلل 

اسؿفش فنكف ُحؽـك االؿقفؼ ولغتف كاك  مقفؼًة سفؾة4 ولذا اكتػع اؽتبفش وقد جا  يف سقرة الؿقفاؼ 

ؿا  لػ كتباف  كف كان يف  ول حقاتف حشرح كت  الُؿصـِّػقـ قبؾفش كالخرقل والفداحة وغقرهؿش ُثؿَّ ل

 صبح حؼرئ وحشرح كتبف دون كت  غقرهش ّثؿَّ اعد ذلؽ اكشغؾ الـاس اؽتبف. 

 ."َوَأْسَؾِسَفا ِطَباَرًة، َوَأْوَسطَِفا َحْجًؿا" قال:

 ففق لقس االطقحؾ ولقس االؿختصر جًداش والكَّؿا هق متقسٌط اقـفؿا.

 ."َوَأْحَسـَِفا َتْػِصقاًل َوَتْػرِنًعا"قال: 

ؿااة يف الؽتاا  الػؼفقااةش  ن صاااح  الؽتاااب الذا كااان ححسااـ التػرحااع وهااذه مسااللة مف

والتؼسقؿش فننَّ هذا غرٌض عظقؿ مـ  غراض الػؼفش وماا زال  هاؾ العؾاؿ حعـاقن االتؼساقؿ وماـ 

حـ الزركشال ااـ  اعض الؿعاصرحـ مجؾٌد كامؾ يف التؼسقؿ الػؼفل و هؿقتفش وقاد ذكار اادر الادِّ

النَّ الػؼاف عؾاك ثؿاكقاة "وهق مـ  هاؿ كتا  الؼقاعادش  كاف قاال: هبادر يف مؼدمة كتااف يف الؼقاعدش 

(  كاف ححساـ )الؿؼـاعش والن مؿاا ُماِدح ااف " قسامش ومـ هذه إقساام العـاحاة االتؼساقؿ والتػرحاع

 التؼسقؿ كؿا ذكر هـا الؿرداوي.

 ."َوَأْجَؿِعَفا َتْؼِسقًؿا َوَتـِْقنًعا، َوَأْكَؿِؾَفا َتْرتِقًبا"قال: 

   هـا فائدة  أفر الرتتق  عـد الحـااؾةش ترتقبان:مسللة الرتتق
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

( وهق  اق الؼاسؿ الخرقلش هذا الرتتق  الخرقلالرتتق  الذي سار صاح  مختصر ) - 

 جرى عؾقف كثقٌر مـ فؼفا  الؿذه  واعتؿدوه يف كتبفؿ.

( مستـًا اغقرهش وهذا الؿؼـعوهـاك طرحؼٌة ثاكقة يف التؼسقؿش الذي مشك عؾقفا صاح  ) - 

 لتؼسؿ هق الذي اعتؿد اعد ذلؽش حتك حؼال:  كف ُكسل التؼسقؿ إول والرتتق  لألاقاب.ا

والرتتقاا  اقااـفؿ مختؾااػ يف عاادٍد مااـ إاااقابش مااـ ذلااؽ عؾااك ساابقؾ الؿثااال كتاااب  

ا الخرقل ومـ تبعف فننؿ الؿؼـع)الجفاد( عـد ) ( ومـ تبعف حقردون )الجفاد( اعد )الحج(ش و مَّ

آخاار إاااقاب اعااد )الؼضااا ( فقختؿااقن اااف الؽتااابش وهؽااذا يف اعااض  حجعؾااقن )الجفاااد( يف

 إاقاب تختؾػ الرتتق  لؾؽت  يف داخؾ الُؿَصـَّػ القاحد ولألاقاب يف داخؾف.

َفُفاَق َكَؿاا "ولذلؽ ذكر  ن الُؿَصـِّػ قال عـ كتاافش وحؼصاد االُؿَصاـِّػ: الؿقفاؼش قاال:  

َْحَؽامِ َجاِمًعا "َقاَل ُمَصـ ُػُف فِقِف  ْٕ َْكَثرِ ا   ي:  ن فقف  غؾ  إحؽام فقؽقن جامًعا لف.، "ِٕ

َمامُ "قال:   ."َوَلَؼْد َصَدَق َوَبرَّ َفُفَق اْلَحْبُر اإْلِ

│ 

 حعـل: الؿقفؼ اـ قدامة.

اا َوافًِقاا بِااْلؿُ " ْكَصااِف، َوَجاَد َماا َقااَل َحؼًّ ـِ التَّْحِؼقاِؼ َواإْلِ ـْ َكَظَر فِقِف بَِعاْق ـْ َرْقارِ َفنِنَّ َم َراِد ِما

 ."ِخاَلٍف 

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ُثؿَّ ذكر الُؿَصـِّػ  ن فقف  مًراش هذا إمر حعترب كثقاًرا جاًدا عـاد فؼفاا  الحـااؾاة قؾاقًء عـاد 

غقرهؿش والن كان مقجقًدا عـد غقرهؿش وهق الذي حسؿك االخءف الؿطؾؼش وهاذه مساللة ٓ ُاادَّ 

 ما هق الخءف الؿطؾؼ؟  ن كـتبف لفاش وهق معرفة

ُف َأْصَؾَؼ فِل َبْعِض َمَسائِِؾِف اْلِخاَلَف " ولذلؽ قال:  َّٓ َأكَّ  ."إ

معـك الخءف الؿطؾؼش  ي:  ن الُؿَصـِّػ يف الؽتاب حقرد الؿسللة وحذكر  ن فقفاا قاقلقـ 

 و وجفااقـ مااـ غقاار تاارجقح وٓ تصااحقٍح ٕحااد هااذحـ الؼااقلقـ  و الااقجفقـ فقطؾااؼ الخااءف 

الطءث الخءف سقاً  الؿقفؼ  و مـ قبؾف  و مـ اعادهش ومؿاـ وحسؽ ش والحـااؾة َحؽثر عـدهؿ 

ش فؿـ -رحؿف اهلل تعالك-حؽثر عـده الطءث الخءف أقم اإلسءمش أقم/ تؼل الدحـ اـ تقؿقة 

كظر يف كتبف حارى  كاف يف كثقاٍر ماـ الؿاقاطـ حطؾاؼ الخاءف وٓ حارجحش وهاؿ يف ذلاؽ مساتـقن 

ام/ حؿد حطؾؼ الخءف فقسلل عـ الؿساللة فقجقا  مؼؾدون اإلمام/ حؿدش فؽثقًرا ما كان اإلم

الن فقفا خءًفا  و ححؽل خءًفا فقؼقل: اختؾػقا فقفش فؼال فءٌن كذا وفءٌن كذاش ُثؿَّ حساؽ  عاـ 

 الرتجقح والتصحقح اقـ هذحـ الؼقلقـ.

وعؾؿا  الؿذه  الذا ر وا خءًفا مطؾًؼا فنكف لفؿ طرحؼًة معقـًة يف التعامؾ مع هذا الخءف  

 حؿد كػسفش فاننؿ حجعؾاقن الؿساللة عؾاك  اإلمام/ الؿطؾؼش فنن كان الطءث الخءف مـ كءم

 ققلقـ:

اإلمام/ حؿد الذا  طؾؼ الخاءف ساقاً  ااقَّـ الخاءف  و  طؾؼاف االن قاال: قاد اختؾػاقا  -

 فلطؾؼف مطؾًؼا فؾؿ ححؽف.



 

  

12 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

  طؾؼف مع حؽاحة الن حؼقل: اختؾػقا فؿـ قائؾ: االجقازش ومـ قائٍؾ: االحرمة.  و -

فنذا  طؾؼ اإلمام/  حؿد الخءف فننؿ حجعؾاقن هاذه الؿساللة فقفاا رواحتاقـش ماـ اااب 

ااش هاذا ماا حساؿك  اإلحؿا 4 ٕنَّ كؾؿا  أار فقف اللاك الخاءف ححؿاؾ عؾاك الارواحتقـ الحؿااً  ٓ كصا

م اإلمام/ حؿد والتعامؾ معف مختؾػ عـ الطءث الخءف فقؿـ اعادهش انطءث الخءف يف كء

ا مـ اعده مـ فؼفا  الؿذه  فننؿ الذا  طؾؼقا الخءف فنكف حقـئٍذ ٓ حصحح  حد الؼاقلقـ الٓ   مَّ

 اؿصحٍح خارجلش وسقليت ما هل ققاعد التصحقح يف الؿذه  ومعرفة الراجح مـ الخءف.

  ُعـقا  اتصاحقح الخاءف الؿطؾاؼ يف )الؿؼـاع(ش فؽاؾ ولذا فننَّ عدًدا مـ كت  الؿذه

( عؾك سبقؾ الخصقص فنكاف قاد ُ لػا  لاف كتاٌ  يف تصاحقح الخاءف الؿؼـعخءٍف مطؾٍؼ يف )

فقفش وكعـل اتصحقح الخءف  ي:  ن  طؾؼ الخءف الؿملػش ُثؿَّ حليت مملٌػ اعادهش فقؼاقل: النَّ 

ؾاك  حاد ققاعاد التصاحقح التال ساققردها الصحقح يف هاذه الؿساللة هاق  حاد الؼاقلقـش اـااً  ع

 الُؿَصـِّػ يف ناحة مؼدمتف.

حـ  ومؿـ  لػ يف تصحقح الخءف الؿطؾؼ لؾؿؼـعش وهق مـ  لػ فقؿا  عؾاؿ أاؿس الادِّ

(ش فنكاف تاقيف فقؿاا  ظاـ ساـة سابعؿائة وثاءث الؿؼـاعالـااؾسلش وهق مـ طبؼة تءمقذ صاح  )

( وهذا الؽتاب لاؿ حصاؾـاش والكَّؿاا كؼاؾ لخالف الؿطؾؼتصحقح اوثءثقـش فنكف  لَّػ كتاًاا سؿاه )

 (.اإلكصافعـف صاح  )
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

(: وهاق الؿؼـاعالؽتاب الثاين ماـ الؽتا  التال ُ لػا  يف تصاحقح الخاءف الؿطؾاؼ يف ) 

( ٓاـ كصر اهلل الؿصريش وهق مـ طبؼة أققخ الؿملػش وهاق لاؿ حطباع تصحقح الؿؼـعكتاب )

 لؽـ كسختف مقجقدة الخطقة.

الثالث: وهق مـ  هؿفا وهق كتاب الُؿّصـِّػ الاذي كؼار  مؼدمتاف يف هاذا القاقم والؽتاب  

 .-عزَّ وجؾَّ -اؿشقئة اهلل 

الًذا هذه الؽت  عـق  فؼط يف التصحقح الخاءف الؿطؾاؼ يف كتااٍب واحادش وهاق كتااب  

 طؾؼ يف اعاض مساائؾف الخاءف ماـ  -رحؿف اهلل-)الؿؼـع(ش وهذا معـك ققل الُؿَصـِّػش الٓ  كف 

غقر ترجقحش فلصبح الطءقف الخءف سؿًة فقفش فللػ  كتٌ  يف التصحقح مـفا هاذا الؽتاابش الًذا 

 )اإلكصاف( لف  غراض:

تصحقح الخءف الؿطؾؼ يف الؿذه .أول أررا ف : 

 :لصاح )اإلكصاف( الكف ححؽل الخءف يف الؿذه  كؾف.والغرض الثاين 

والن خااالػ مااا رجحااف صاااح  : الكااف حبااقـ الااراجح يف الؿااذه ش والغاارض الثالااث

 (.الؿؼـع)

:كف حذكر التػارحع والػقائد. والرابع  

 قبؾ  ن كـؼؾ لؾؿسللة التل اعدها.

 قد نسلل البعض نؼقل: لؿاذا نطؾؼقن الخالف؟ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

سااب  الطااءث الخااءف سااققرد الُؿَصااـِّػ اعااد قؾقااؾ  كااف لااف سااببقـش كلخااذها مااـ كااءم 

ف تلثًرا ااإلمام/ حؿد4 ٕنَّ اإلمام/ حؿد كاان حطؾاؼ الُؿصـِّػش لؽـ لـؼقل: الّكؿا اطؾؼقا الخء

الخءف وحتققػ يف الؿساائؾ لقرعافش فؼاد جاا  اعاض  صاحاب اإلمام/ حؿاد سائؾ لؿاا كاان 

اإلمام/ حؿد حتققػ يف الؿسائؾش قال: لعؾؿف االخءفش وكؾؿا كان الؿر   عؾؿ االخءف كؾؿا 

مـ كثر عؾؿف قؾ الكؽاره وزاد ورعف مًعااش قاؾ  كان  أد ورًعا واكثر تحرًزا مـ الرتجقح فقف4 ولذا

الكؽاره عؾك غقره يف الؿسائؾ الػؼفقةش وزاد ورعف يف الرتجقح اقـفش وهذا معروف فنن اعض ماـ 

اؾغ مـ العؾؿ مـزلًة عالقةش لؿا زاد عؾؿف  صبح ٓ حرجح اقـ الؿسائؾ خقًفا وورًعاش وهاذا دلقاٌؾ 

 4 ولذلؽ حؼقل الؿَصـِّػ."الخشقة الكؿا العؾؿ"عؾك مـ ذكر ما جا  يف إثر: 

 :-رحؿف اهلل–قال 

ُف " َّٓ َأكَّ ـْ َرْقرِ  -َرِحَؿُف اهللُ -إ  ."ترجقحَأْصَؾَؼ فِل َبْعِض َمَسائِِؾِف اْلِخاَلَف ِم

│ 

الُؿَصـِّػ اعد قؾقؾ يف ذكر  لػاظ الطءث  هـا عرفـا ما معـك الطءث الخءف؟ وسقتقسع

 الخءف4 ٕنَّ هـاك  لػاًظا تقهؿ  نا الطءث خءف مع  نا لقس الطءث خءفش كعؿ.

ِحقِح " ـْ الصَّ ِعقُػ ِم  ."َفاْشَتَبَف َطَؾك الـَّاضِرِ فِقِف الضَّ

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

اِحقِح " الؼاارئ وطالا  العؾاؿش، "َفاْشاَتَبَف َطَؾاك الـَّااضِرِ  "قال: ـْ الصَّ اِعقُػ ِما ، "فِقاِف الضَّ

 والؿراد االضعقػ: الضعقػ مذهًباش والؿراد االصحقح: الصحقح مذهًبا.

ـْ اْلَؿاْذَهِب َواْلَؿْشاُفقَر، َواْلَؿْعُؿاقَل َطَؾْقاِف " ِحقَح ِم ـَ الصَّ َر اهللُ َتَعاَلك َأْن ُأَبق  َفَلْحَبْبت إْن َنسَّ

ُلاقا َواْلَؿـُْصقَر، َوَماا اْطَتَؿاَد  َْصاَحاِب، َوَذَهُباقا إَلْقاِف، َوَلاْؿ َنْعُرُجاقا َطَؾاك َرْقارِِه َوَلاْؿ ُنَعق  ْٕ ُه َأْكَثاُر ا

 ."َطَؾْقفِ 

│ 

كعااؿ ذكاار الُؿصااـِّػ يف هااذه الجؿؾااة عاادًدا مااـ الؿصااطؾحات كؿاار عؾقفااا اساارعةش قااال: 

َر اهللُ " قالفاا عـاد ااتادا  حدحثاف يف الؿؼدماةش ش ققل الُؿَصـِّػ:  ن حسار اهللش هاذه "َفَلْحَبْبت إْن َنسَّ

مع رجقعاف لؾؽتااب4 ٕنَّ الؿَصاـِّػ عؾاك  ن ماات وهاق حعقاد الـظار يف هاذا الؽتااب  ولؿ حزلفا

وحزحد فقف وحـؼصش ولذا فغـ اعًضا مـ الؿسائؾ مات ولؿ حرجح الخاءف الؿطؾاؼ فقفااش وهاذا 

اللقاف واختارتاف الؿـقاة ولاؿ حرجاع وقع  فقف عؾك مسللة  و مسللتقـ لؿ حبقـش فراؿا  راد الرجقع 

 اللقفا.

ـْ اْلَؿااْذَهِب َواْلَؿْشااُفقرَ "قااال:   ااِحقَح ِماا ـَ الصَّ الصااحقح مااـ الؿااذه  "ققلااف: ، "َأْن ُأَبااق 

 ش هذان مصطؾحان الذا اجتؿعا افرتقاش والذا افرتقا قد حجتؿعا وقد حختؾػا يف الؿعـك."والؿشفقر

 ما الػرق بقـ الصحقح والؿشفقر؟ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ق ترجقح  حد إققال يف الؿذه  اـااً  عؾاك الؼاعادة والادلقؾ فقافش فنكاف الذا : هلصحقحا

ٌرجااح  حااد الؼااقلقـ يف الؿااذه  اـاااً  عؾااك الؼاعاادة الؿااذه  وعؾااك الاادلقؾش فنكااف حسااؿك هااق 

صحقحش واعضفؿ حػرث فقؼقل: الصحقح: ما كان لؾدلقؾش والراجح ما كان الؼاعدة والغااب ٓ 

 حػرث اقـفؿا.

ااا الؿشاافقر : ففااق الااذي حااذه  اللقااف  كثاار فؼفااا  الؿااذه ش فاانذا  ردت  ن تعاارف و مَّ

 الؿشفقر فاكظر ما الذي قال اف إكثرش وكقػ حعرف ققل إكثر؟ كعرفف الحد  مرحـ:

: االـص عؾقفش الن حاـص اعاض الؿطؾعاقـ عؾاك الؿاذه  العاارفقـ ااف ماـ إمر إول 

 لف  كثر فؼفا  الؿذه .إوائؾش عؾك  ن هذا الؼقل هق الؿشفقرش  ي:  كف قا

  و كجد  غؾ  الؿصـػقـ قد ذهبقا اللقف. إمر الثاين:

 أقف الػرث اقـ الثـتقـ اقـ إولك والثاكقة. 

  إول:  ن ححؽل الُؿَصـِّػ الؿطؾع عؾك الؿذه   كف ققل إكثرش فؼاد حؽاقن حؽااه

 .كؼًء عـ غقره مـ مشاحمش  و لؿا  دركف مـ العؾؿا  الذحـ لؿ حصـػقا

.الطرحؼة الثاكقة:  كـا كجد  ن  كثر الؿصـػقـ قالقا اف 

والطرحااؼ الثاااين  هااؿ دلقااٍؾ كسااتطقع  ن كعاارف اااف الؿشاافقر مااـ هااذا الؽتاااب وهااق  

)اإلكصاف(4 ٕنَّ اإلكصاف جؿع الخءف يف الؿسائؾ يف كؾ مسللٍة حقردهاا صااح  )الؿؼـاع( 

حقرد صاح  )اإلكصاف( فقؿا ما وجده يف الخءف فقفاش فقستدل اؽاءم الؿصاـػقـ عؾاك قاقل 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ؿصـػقـ لقس هؿش كؾ فؼفا  الؿذه 4 اؾ  غؾ  فؼفا  الؿذه  فؼفا  الؿذه ش وٓ أؽ  ن ال

 ٓ حرى التللقػ والكَّؿا الؿملػقـ مـفؿ قؾة.

الؿااراد ، الؿشاافقر  ماارحـش وراؿااا كؽررهااا اعااد ذلااؽ كؾؿااة الًذا  كااا  ردت  ن كعاارف يف

االؿشفقر هق ققل إكثرش وهل مـ  هؿ ققاعد الؿذه  يف الرتجقحش وإمر الثااين:  كـاا كعارف 

ا اـص  حد مـ العؾؿا  الؿطؾعقـ عؾك  كف الؿشفقرش وهاذا حؽاقن ماـ ال ؿشفقر الحد  مرحـ: المَّ

إوائؾ ٓ الؿتلخرحـش وإمر الثاين: الن كجد يف كت  الاذحـ عـاقا اجؿاع الخاءف يف الؿاذه  

  كف قد كصَّ عؾك  ن إكثر عؾك هذا الؼقل.

ف ذلاؽ؟ تجاد  حقاًكاا يف اعاض هذا الطرحؼان قد حعرت انش  و قد حتعار انش كقػ كعار 

مسائؾ يف )اإلكصاف( حؼقل:  ن هذه الؿسللة فقفا ققلقـش  ن هذه الؿسللة فقفا قاقٓنش ُثاؿَّ تجاد 

 ن الؼاقل إول قاال: وكاصَّ فاءٌن عؾاك  كاف الؿشاافقرش ُثاؿَّ تجاد  كاف يف الؼاقل الثااين جؿاع مااـ 

ٕولش ففـاا تعاارض الاـص عؾاك  ن الؼائؾقـ اف عدًدا  كثر ماـ الؿصاـػقـ ماـ الؼاائؾقـ ااالؼقل ا

الؿشفقر هق إول ماع  ن الؿاملػقـ الاذحـ وقاػ عؾاقفؿ الؿملاػ الكَّؿاا هاؿ عؾاك الثااينش وهـاا 

 حتعارض الطرحؼانش فتليت طرحؼة الُؿّصـِّػ يف الرتجقح عـد التعارضش كعؿ.

 ."َواْلَؿْعُؿقَل َطَؾْقِف َواْلَؿـُْصقرَ "قال: 

│ 

 اإلمام/ حؿد عؾك  راعة معاكٍك:ما عؾقف العؿؾ حطؾؼ يف مذه  
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

  ماـ الؿعااين ماا  راده الُؿَصاـِّػ هـاا: االن حؽاقن الؿعؿاقل ردحًئاا لؾؿشافقرش ماا عؾقااف

 العؿؾ تارًة حؼصد اف اإلجؿاع  و ققل إكثرش وهذا حستخدمف اإلمام/ حؿد.

 .وتارًة حراد اف ققل إكثر مـ الؿذه ش مـ عؾؿا  الؿذه  وهق مراد الُؿَصـِّػ 

 .وتارًة حراد اف الراجح اـاً  عؾك الؼاعدةش وهق الذي حستخدمف الخءل وتؾؿقذه 

  وتارًة حراد اف  ي: حراد االعؿؾ ما عؾقف عؿاؾ الؼضااة والحؽاام وهاق الاذي حساتخدمف

 ( كصَّ عؾقف يف مؼدمتف.الؿـتفكصاح  )

 ففذه  راعة معاين لؿا عؾقف العؿؾ فقؿا حستخدمف فؼفا  الؿذه . 

َْصَحاِب، َوَذَهُبقا إَلْقفِ " قال: ْٕ  ."َوَما اْطَتَؿَدُه َأْكَثُر ا

│ 

 هذا تبققـ لؿعـك الؿشفقر.

ُلقا َطَؾْقفِ "قال:   ."َوَلْؿ َنْعُرُجقا َطَؾك َرْقرِِه َوَلْؿ ُنَعق 

│ 

 فقدل عؾك  ن غقره ققٌل  عقػ الؿذه .

ُر فِال كَِتابِاِف َأْشاَقاَ   -َرِحَؿُف اهللُ َتَعاَلك- َفْصٌؾ: اْطَؾْؿ َرِحَؿؽ اهللُ َتَعاَلك: َأنَّ اْلُؿَصـ َػ " ُنَؽر 

َْكَقاِع، َفُقْحَتاُج إَلك َتْبقِقـَِفا، َوَأْن ُنْؽَشَػ َطـَْفا اْلِؼـَاعُ  ْٕ  ."َكثِقَرًة، ِطَباَرُتُف فِقَفا ُمْخَتِؾَػُة ا

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

مااا يف كعااؿش حؼااقل الشااقم:  ن الُؿَصااـِّػ حعـاال االؿصااـِّػ صاااح  )الؿؼـااع(ش وكااؾ 

ُر فِال " )اإلكصاف( الذا قال: الُؿَصـِّػ فالؿؼصقد اف صاح  )الؿؼـع(ش حؼقل: َأنَّ اْلُؿَصـ َػ ُنَؽار 

ش  ي: ماـ إلػااظ وآساتخداماتش ماـ حقاث تؼادحؿ اعاض الجؿاؾ عؾاك "كَِتابِِف َأْشَقاَ  َكثِقاَرةً 

 اعضفا واعض الحروف وكحقها.

َْكاَقاعِ ِطَباَرُتُف فِقَفا ُمْخَتِؾَػاُة ا"قال:  ش يف الساقاقاتش فتاارًة تادل عؾاك الخاءف الؿطؾاؼش "ْٕ

وتارًة تدل عؾك الرتجقحش وتاارًة تادل عؾاك آختقاارش اكتباف عـادكا ثءثاة  أاقا ش عباارة صااح  

 )الؿؼـع( ثءثة  مقر:

 تارًة تدل عؾك الخءف الؿطؾؼ.-

 وتارًة تدل عؾك التصحقح يف الؿذه ش ما هق الصحقح يف الؿذه . -

وتارًة ٓ تدل عؾك التصحقح يف الؿذه ش والكَّؿاا تادل عؾاك اختقاارهش  ي: عؾاك اختقاار -

 الؿقفؼ واختقاره لقس هق الؿذه .

واقـ هذه إمقر الثءث  ماقٌر محتؿؾاةش فساقليت ماـ كاءم الُؿَصاـِّػ  ن اعاض إلػااظ 

ااا  ن تحتؿااؾ التصاحقح  و اخ ااا  ن تادل عؾااك الخااءف الؿطؾاؼش والمَّ تقااار الُؿَصااـِّػ محتؿؾاٌةش المَّ

 وسقليت يف كءمف.

 فحقـئٍذ كؼقل:  صبح  إحقال خؿس: 

ا  ن تدل لػظة صاح  )الؿؼـع( عؾك الخءف الؿطؾؼ. (7  المَّ
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

  و عؾك تصحقح الؿذه .( 2

  و عؾك اختقارهش هذه ثءث.( 4

  و  ن تدل عؾك الخءف الؿطؾؼ وتحتؿؾ  ن تؽقن تصحقًحا يف الؿذه . (3

 الخءف الؿطؾؼ وتحتؿؾ  ن تؽقن اختقاًرا لف. و  ن تدل عؾك  (5

سقذكر الؿملػ اعضفاش لؽـفا لقس  مرتباًة والكَّؿاا حقردهاا الرادةش  خؿسة احتؿآٍت هذه 

 كعؿ.

 :-رحؿف اهلل-قال 

ُف: َتاَرًة ُنْطِؾُؼ " ـِ "َفنِكَّ َواَنَتْق َواَناِت "َأْو  "الر   ."الر 

│ 

مثًء الُؿَصاـِّػ: مساللة كاذا فقفاا رواحتاان  كعؿش كقػ حطؾؼ الرواحتقـ  و الرواحات؟ حؼقل

وحسؽ ش  و حؼقل: فقفا ثءث رواحاٍت وحسؽ ش فحقـئاٍذ  طؾاؼش قاال: رواحاةش وقاال: رواحتاانش 

ولؿ حذكر كص الرواحةش والكَّؿا قال: الؿسللة فقفاا رواحتاان وحساؽ  فحقـئاٍذ ٓ أاؽ  ن هاذه ماـ 

 الخءف الؿطؾؼ.

ااُف: َتاااَرًة ُنْطِؾااُؼ "  ـِ ا"َفنِكَّ َواَنَتْق َواَناااِت "َأْو  "لاار  ، َأْو "اْلَقْجاافَ "، َأْو "اْلااَقْجَفْقـ"َأْو  شالر 

َْوُجفَ " ْٕ  ."ا

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 

كعؿ قال:  و القجفقـش حعـل االن حؼاقل:  ن الؿساللة فقفاا وجفاان  و ثءثاة ماـ إوجافش 

قؾقاؾ الػارث فحقـئٍذ كؼقل: هذا مـ الخءف الؿطؾؼ وسقليت عـ أا  اهلل يف كءم الُؿّصـِّػ اعاد 

 اقـ الرواحة واقـ القجف.

َْوُجفَ "، َأْو "اْلَقْجفَ "َأْو  ْٕ ـِ "، َأْو "ا ْحتَِؿاَلْق
ِ
ت "، َأْو "آ َٓ ْحتَِؿا

ِ
 ."آ

│ 

 و  كف حؼقل: الؿسللة فقفا احتؿآن  و احتؿآتش وسقايت ما الػرث اقـ آحتؿاال وااقـ 

 الؼقل واقـ القجف.

، َأْو فِقِف ِرَواَنَتااِن، َأْو َوْجَفااِن، ": بَِؼْقلِفِ " ـِ ، َأْو َطَؾك َوْجَفْق ـِ َفَفْؾ اْلُحْؽُؿ َكَذا؟ َطَؾك ِرَواَنَتْق

 ."َأْو اْحَتَؿَؾ َكَذا َواْحَتَؿَؾ َكَذا

│ 

هذا مثال لؿا سبؼ الن حؼقل: الؿسللة الػءكقة هؾ حؽؿفاا كاذا؟ قاال: عؾاك رواحتاقـش  و 

ش عـادكا يف هاذه الجؿؾاة "انش  و جفاانش  و احتؿاؾ كاذا واحتؿاؾ كاذاعؾك وجفقـ  و فقاف رواحتا

 حعـل مسللتان:

ش فؾعاؾ كؾؿاة " و القجاف  و إوجاف": هـا قبؾفا اجؿؾاة قاال الُؿَصاـِّػ: الؿسللة إولك 

 القجف مؽررة4 ٕكف لؿا ذكر مثال الكَّؿا ذكر القجفقـ وإوجف.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ش "ش ُثؿَّ قال اعدها:  و فقاف رواحتاان"رواحتقـ عؾك": لق تءحظ هـا  كف قال: الؿسللة الثاكقة

ش "يف"الخءف ااااا ش واقـ اإلأارة يف "عؾك"فػؼفا  الؿذه  حػرققن اقـ اإلأارة لؾخءف اااااا 

ومـ  ول مـ  أاار لفاذا الخاءف صااح  )الػاروع( وساقايت اإلأاارة لاف اعاد ذلاؽ ماـ كاءم 

 الُؿَصـِّػ.

 :-رحؿف اهلل-قال 

َفَفااَذا َوِشااْبُفُف اْلِخاااَلُف فِقااِف ُمْطَؾااٌؼ، َوَالَّااِذي َنْظَفااُر: َأنَّ إْصاااَلَق اْلُؿَصااـ ِػ  َوَكْحااُق َذلِااَؽ،"

ـْ  َؿاا ُماَراُدُهْؿ: ِحَؽاَناُة اْلِخااَلِف ِما ، َوإِكَّ ـِ ـْ اْلَجااكَِبْق ِة اْلِخااَلِف ِما َْصَحاِب َلْقَس ُهَق لُِؼقَّ ْٕ  َوَرالِِب ا

ـْ  ـِ  َحْقااُث اْلُجْؿَؾااِة، بِِخاااَلِف َماا َح بِاْصااطاَِلِح َذلِااَؽ، َكَصاااِحِب اْلُػااُروِع، َوَمْجَؿااِع اْلَبْحااَرْن َصاارَّ

 ."َوَرْقرِِهَؿا

│ 

هذه مسللة مفؿاة جاًداش وهاق لؿااذا فؼفاا  الؿاذه  حطؾؼاقن الخاءف؟ قؾا  لؽاؿ اعاد 

قؾقؾ:  ن الساب  الباعاث اللقاف هاق التادحـش لؽاـ ماا غر افؿ الػؼفال؟ ذكار الُؿَصاـِّػ  كاف لفاؿ 

 غر قـ:

:  ن حؽقن سب  الطءث الخءف ققتفش فء حطؾؼ الخاءف الٓ الذا كاان الغرض إول( 7 

ققًحا فحقـئٍذ الذا  طؾؼ الؿملػ كتاٍب الخءفش فننَّ هذا حدلـا عؾاك  ن الخاءف يف هاذه الؿساللة 

ققي ولقس خءًفا  عقًػاش والعؾؿا  حدلقن عؾك كقن الخءف خءًفا ققًحا  و خءًفا  عقًػا عدد 

ضقة اإلكؽارش ومـفا قضقة الذهاب اللك ققل الضعقػ عـد الضارورةش ومـفاا مـ الؿسائؾش مـفا ق
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

مسائؾ كثقرة جًداش لؽـف ذكر الُؿَصـِّػ  كف لقس كؾ مـ  طؾؼ الخءف غر ف  ن الخءف حؽاقن 

محؿاد ااـ  "كصااح  الػاروع"ققًحا والكَّؿا هذا غارض ماـ كاص عؾاك ذلاؽ يف الؿؼدماةش قاال: 

ش  ي: غقار ماـ كاص "وغقرهؿاا"ش قاال: "ـ عبد الؼقيمػؾحش وصاح  مجؿع البحرحـ وهق اا

 عؾك ذلؽ.

الًذا الذا ر حاا  خءًفااا يف كتاااب )الػااروع( مطؾًؼاااش  و ر حاا  خءًفااا يف )مجؿااع البحاارحـ( 

ن نمطؾًؼا ففذا حدل عؾك  ن الخءف يف هذه الؿسللة ققي ولقس مـ الخءف الضاعقػ4 ولاذا فا

ا مطؾًؼا يف الػروع ُثؿَّ اعد ذلؽ صححف وكان الؿملػ يف كتااف )تصحقح الػروع( الذا وجد خءفً 

النَّ ااـ مػؾح قد خالػ أرطفش فنن الخءف  اعقػ وماع ذلاؽ "الخءف فقف  عقًػا كبف فؼال: 

  طؾؼش الًذا هذا الغرض إول.

:  كف قال: الن  غؾ  الؿصـػقـ الكَّؿا غر افؿ ماـ اإلطاءث الثااينش وهاق الغرض الثاين  2

ش الًذا الغارض الثااين هاق حؽاحاة الخاءف "الخءف مـ حقث الجؿؾةقال: والكؿا مرادهؿ حؽاحة 

فؼطش ولقس لفؿ غرٌض يف الرتجقح  و اإلأارة لؼقة الخءفش فؼط حؽاحة الخءفش وسب   كف 

ا ٕكاف لاؿ ححضاره تصاحقحش  و  كاف تققاػ يف التصاحقح فتعار ا   لؿ حصحح الخءف فقفش المَّ

 ذلؽ مـ إسباب الؿحتؿؾة. عـده إدلة والؿصححاتش  و  كف كسك  و غقر

اا قاقة الخاءف عـاد   فلراد الُؿَصاـِّػ  ن حؼاقل لـاا: الن الخاءف الؿطؾاؼ لاف غر اان: المَّ

ا مطؾاؼ حؽاحاة الخاءف ولاقس غر افؿ ل أاارة لـاقع الخاءفش قاال:  اعض  هؾ العؾؿش والمَّ

ءف وصاح  الؿؼـاع الذا  طؾاؼ الخا"ش وهق مـ  عؾؿ الـاس االؿؼـعش قال: "وصاح  الؿؼـع"
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ش وهذه فائدة مفؿة لـعرف ماا "فنكؿا مراده مطؾؼ حؽاحة الخءف ولقس مراده اإلأارة اللك ققتف

ااا غر اافؿ يف التاادحـ فااء أااؽ  كااف الااقرع  هااق غر اافؿ الػؼفاال مااـ الطااءث الخااءفش المَّ

 .-رحؿة اهلل عؾقف–كاإلمام/ حؿد 

 :-رحؿف اهلل-قال 

، فِال إْحاَدى "ُنْطِؾُؼ اْلِخاَلَف بَِؼْقلِِف َمَثاًل  َوَتاَرةً " ، َأْو َلاْؿ َنِصاحَّ َجاَز، َأْو َلْؿ َنُجاْز، َأْو َصاحَّ

، َأْو اْلُقُجقه  ـِ َواَناِت، َأْو اْلَقْجَفْق ، َأْو الر  ـِ َواَنَتْق  ."الر 

│ 

يف)الؿؼـع( كعؿش هذه الصقغة الثاكقة مـ صقغ الطءث الخءف يف )الؿؼـع( واكا عربت  كف 

لؿا؟ ٓن هق ذكر يف)الػروع( صقغ الطءث الخءف يف الػروعش هـا حقرد صقغ الطاءث الخاءف 

 الؿقجقدة يف )الؿؼـع( والن وجدهتا يف غقره ففق الطءث خءٍف كذلؽ.

ش ماا الػارث ااقـ هاذه والتال "جاز أو لؿ نجز"قال: مـ الطءث صقغ الخءف  ن حؼاقل:  

لخءف والكؿا قال: عؾك رواحتقـ وسؽ ش هـا ذكار الخاءفش فؼاال: قبؾفا؟ التل قبؾفا لؿ حذكر ا

جااز أو لاؿ "ش الًذا الؼقل إول:  كف حجقزش والؼقل الثااين: الكاف ٓ حجاقزش قاال: "جاز أو لؿ نجز"

 عؾك رواحتقـ  و وجفقـ. "نجز
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

طؾااك "الصااحة وعدماافش ُثااؿَّ قااال:  ش فااذكر  ن الخااءف"صااح أو لااؿ نصااح" و قااال:  

 حًضا مـ الخءف الؿطؾؼ وٓ كؼاقل: الكاف تؼادحٌؿ إلحادى الؼاقلقـ فانن التؼادحؿ  ش ففذا"روانتقـ

  حد صقغ الرتجقح وسقلتقـا ولقس هذا مـف.

ـِ "َأْو بَِؼْقلِِف " ، َأْو اْلَقْجَفْق ـِ َواَنَتْق  ."َذلَِؽ َطَؾك إْحَدى الر 

│ 

عؾاك  ولاك   حًضا كذلؽ4 ٕكف قال: عؾك الحدى الرواحتقـ ولؿ حؼؾ: عؾك  ولاكش لاق قاال:

الرواحتقـ  و  ققى الرواحتقـش  و  صح الرواحتقـ ففذا مـ ااب التصحقحش ولؽـ لؿاا قاال: عؾاك 

الحدى الرواحتقـش دلَّ عؾك  ن الرواحتقـ  و القجفقـ متساوحان عـدهش فدلَّ عؾك  كف ماـ الخاءف 

 الؿطؾؼ.

ـْ فِقِف إَشاَرٌة مَ "
لِ َواْلِخاَلُف فِل َهَذا َأْنًضا ُمْطَؾٌؼ، َلؽِ َوَّ ْٕ  ."ا إَلك َتْرِجقِح ا

│ 

 تصاحقًحاهذه ذكركاها قبؾ قؾقؾش قال: ففذا مـ الخءف الؿطؾؼش لؽـ فقف الأارة ولاقس 

االتؼدحؿ لرتجقح الؼقل إولش مثال ذلاؽ: حقـؿاا حؼاقل: الؿساللة الػءكقاة تجاقز عؾاك الحادى 

قاز4 لؽـاف لاقس ترجقًحاا الرواحتقـش لؿا قال: تجقز عؾك الحدى الرواحتقـ فقف الأارة لرتجقح الج

صرحًحاش متك حؽقن ترجقًحا صرحًحا الذا قال: تجاقز عؾاك  صاح الارواحتقـش  و تجاقز عؾاك  ول 

 الرواحتقـش  و  ولك الرواحتقـش فؽؾ ذلؽ حؽقن تصحقًحا  و تؼدحًؿاش كعؿ.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ِحقُح "َوَقْد ِققَؾ: إنَّ اْلُؿَصـ َػ َقاَل: "   ."إَذا ُقْؾت َذلَِؽ، َفُفَق الصَّ

│ 

الذا قؾ : ذلؽ عؾك "حؼقل: الن الُؿَصـِّػ ُكِؼؾ عـف سؿاًعا ولؿ حؽتبفش ُكؼؾ عـف  كف الذا قال: 

َـّ "الحدى الرواحتقـ  و القجفقـش فنن الؿذكقر هق الصحقح مـ الؿذه  مـؼقٌل عـف كؼاؾ ش ولؽا

الُؿَصـِّػ  عـل اف: االؿرداوي لؿاا سارب هاذا الؽتااب وقار ه ماـ  ولاف عؾاك آخاره  ثبا   ن هاذا 

وفقف كظرش فنن يف كتااف مسائؾ "لؿـؼقل عـ الؿقفؼ غقر صحقح4 ولذلؽ سقايت اعد قؾقؾش قال: ا

حطؾااؼ فقفااا الخااءف هبااذه العبااارةش ومااع ذلااؽ لقساا  هاال الؿااذه ش قااال: ولقساا   "كثقاارةً 

 الؿذه ش فدل عؾك  ن ما ُكؼؾ عؾك الُؿَصـِّػ اكف لقس ادققؼ.

  الشل  يف كتاب فنن الـؼؾ عـاف حؽاقن اقاؾ يف وهـا فائدة: دائًؿا ما لؿ حؽـ الؿر  قد كت 

الدقة والتقثقؼش و وثؼ ما حـؼؾ عـ الشخص ما كتباف4 ٕنَّ الؿار  الذا كتا  يف الغالا   كاف ححارر 

اا ماا ارتجاؾ فنكاف حـؼاؾ اػفاؿ الـاقاؾش  عبارتف اخءف الؿرتجؾش كؿا  ن ما كتبف حـؼاؾ اـصافش و مَّ

 ف  و غقره.وهذا وا ح ومعروٌف سقاً  فقؿا حتعؾؼ االػؼ

ااِحقُح َوُهااَق َضاااِهُر ُمْصااَطَؾِح "َوَقااْد ِققااَؾ: إنَّ اْلُؿَصااـ َػ َقاااَل: " إَذا ُقْؾاات َذلِااَؽ، َفُفااَق الصَّ

 ."َوفِقِف َكَظرٌ  "اْلَحاِرثِل  فِل َشْرِحفِ 

│ 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 ي: عؾاك الؿؼـاعش وقاد وجادت مـاف ، "َوُهَق َضاِهُر ُمْصَطَؾِح اْلَحااِرثِل  فِال َشاْرِحفِ "قال: 

وقد ُطبِعش فنن الحارثل الذا استخدم هذا آستخدام كؿاا ذكار الُؿَصاـِّػ ظااهر اصاطءحف جز  

 ش  ي: ويف كءم الؽءم الؿـؼقل عـ الؿقفؼ كظر."َوفِقِف َكَظرٌ " هذاش قال:

 ."َوفِقِف َكَظٌر، َفنِنَّ فِل كَِتابِفِ "

│ 

 كتاافش  ي: كتاب الؿقفؼ حعـل اف: الؿؼـع.

َٓ َطَزاَها َفنِنَّ فِل كَِتابِِف  َمَسائَِؾ َكثِقَرًة ُنْطِؾُؼ فِقَفا اْلِخاَلَف بَِفِذِه اْلِعَباَرة، َوَلْقَسْت اْلَؿْذَهَب، َو

 ."َأَحٌد إَلك اْختَِقاِرهِ 

│ 

هـا استدل الُؿَصـِّػ عؾك  ن هذا الؽءم الؿـؼقل عـ الؿقفؼ لقس اصحقحش المر  كف لؿا 

الن هذه العبارة ٓ تدل عؾك  كف الؿذه 4 ٕين لؿ  جد  سرب الؿؼـع ووجد فقفا هذه العبارةش قال:

 نا وافؼ  الؿشفقر مـ جفةش كؿا  كف لقس  حٌد مـ  صحاب الؿقفاؼ كاصَّ عؾاك  ناا اختقاارهش 

مـ  هؿ الذحـ حعـقن اذكر اختقاار الؿقفاؼ ماا هاق يف الؿؼـاعش تؾؿقاذه واااـ  خقاف اااـ  اال عؿار 

 )الشارح الؽبقار( ماـ الؿقازات الخؿساة التال يف صاح  )الشرح الؽبقر(ش فنن ااـ  اال عؿار يف

الشرح الؽبقر التل تؿقز هبا عـ )الؿغـل(  كف كان حذكر اختقار الؿقفؼش فؼد حؽقن اعض إلػاظ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

لقس صرححًة يف آختقارش قد حظـ الؼارئ  نا حؽاحٌة لؾصحقح مـ الؿذه  حبقـ ااـ  اال عؿار 

  نا اختقار الؿقفؼ ولقس  هل الؿذه .

 ن اعض الؽؾؿات مثؾ هذه مقهؿاةش  هال ماـ الخاءف الؿطؾاؼ  م ماـ آختقاار؟ كؿا  

فقبقـ  ن ااـ  ال عؿر ما هق الذي حؽقن اختقار أرحش وما هق لاقس ااختقااره4 ولاذلؽ فانن اااـ 

 ال عؿر يف الشرح الؽبقر عؾك الؿؼـعش اقَّـ اختقارات الؿؼـاع الؿقفاؼ تبققـًاا دققًؼااش وهاذا معـاك 

َٓ َطَزاَها َأَحٌد إَلك اْختَِقااِرهِ "ققلف:  ساقاً  صااح  )الشارح الؽبقار(  و تؾؿقاذ الؿقفاؼ الثااين ، "َو

وهق هبا  الدحـ الؿؼدسالش ولاف كتااب حباقـ فقاف اختقاارات الؿقفاؼ وهاق مقجاقد اللاك القكالاة4 

أارح  ولعؾف حطبع قرحًباش والثالث: الذي حبقـ اختقارات الؿقفؼ ااـ الؿـجاا يف كتاااف )الؿؿتاع يف

 الؿؼـع(ش ففمٓ  الثءثة كثقًرا ما حبقـقن ما هق اختقار الؿملػ فقفش كعؿ.

 ."َكَؿا َنُؿرُّ بِؽ َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك"

│ 

هذا حدلـا عؾك  ن هذه الؿؼدمة كؿا ذكارت لؽاؿ رجاع اللقفاا الؿملاػ اعاد ماا اكتفاك ماـ 

وفارتة حزحادش واكاا  ظاـ  ن الُؿَصاـِّػ لؿاا اادا كتااة مسقدة كتاافش ما  ققل: مسقدة ٕكف ااقـ فارتة 

ورتبف عؾك الؿؼـعش  ول ما اد  اف الػروعش ُثؿَّ اد  حلخذ الؽت  كتاًاا كتاًااش فقلخذ الؽتاب فقؿر ااف 

كامًء عؾك الػؼف وحدون كؾ مسللٍة محؾفا وهؽذاش وصاح  )اإلكصاف( ُكِؼؾ عـف  كف كاان كااظر 

ك كت  الحـااؾةش والؿؽتبة العؿرحة هال ٕاال عؿار  خ الؿقفاؼ الؿؽتبة العؿرحةش فؽان مطؾًعا عؾ
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

وُ ؿَّ اللقفا اعد ذلؽ الؿؽتبة الضاقائقة لضاقا  الادحـ الؿؼدسال الؿحادثش صااح  إحادحاث 

 .الؿختارة وغقرها

وهاتان الؿؽتبتان هل  هؿ الؽت  التل حقتش كت  الحدحث فنن مؽتبة الضاقا  فقاف ماـ  

قرهاااش فنكااف قااد رجااؾ اللااك الؿشاارث و كااتؿ تعؾؿااقن  ن  غؾاا  كتاا  الحاادحث مااا ٓ حتااقافر يف غ

إجزا  الحدحثقةش وٓ  ققل:  غؾ 4 ٕن  ققل: كثقر جًدا يف إجازا  الحدحثاة وكتا  الحادحث 

التل طبع  يف وق  هذا ُجؾَّ مخطقطاهتا الكؿا هل عـ مؽتبات الضاقا  الؿؼدسال التال دمجا  

 حة.مع العؿرحةش ُثؿَّ  دخؾ  اعد ذلؽ يف الظاهر

الثاين كت  الحـااؾاة  هاؿ كتبفااش كتا  الؿؽتباة العؿرحاة وقاد كاكا  تققاػ كتا  فؼفاا   

الحـااؾة عؾقفا4 ولاذا فانن الشاقم/ ححقاك ااـ عطاقة لؿاا وجاد اعاض كتا  الؿاذه  تبااع لؿاا 

ُسرق  مرت عؾقف آفات كثقرة الؿؽتبة العؿرحةش ومؿاا ذكار آفاات الؿؽتباة العؿرحاة اااـ طقلاقن 

( فؼد ذكر اعض أفات التل مرت عؾقفااش الشاقم/ لجقهرنة م تارنخ الصالحقةالؼالئد اكتااف )

ححقك اـ عطقة وجد اعض كت  الؽت  الؿؽتبة العؿرحة وخاصًة مـ فؼفا  اإلمام/  حؿد تبااع 

يف إسقاثش فاأرتاها وجدد وقػفاش ففق حجدد الققاػ4 ٕكاف عارف  ناا مقققفاٌة عؾاك الؿؽتباة 

 مرًة  خرى الن هذه الؽت  وقٌػ عؾك الؿؽتبة العؿرحة.فؾؿا اأرتاها كت  عؾقفا 

 ووقػ الشقم/ححقك اـ عطقة حعـل مقجقد ومشفقر يف كثقر مـ الؽت ش كعؿ. 

تِِف َطـُْف ُبْعد"  ."َكَؿا َنُؿرُّ بِؽ َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك، َفِػل ِصحَّ

│ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 كعؿ تؼدم ذلؽ.

َواَناُة َأْو " اْلَقْجاُف اْلَؿْساُؽقُت َطـْاُف ُمَؼقَّاًدا بَِؼْقاٍد، َفاَلْذُكُرُه: َوُهاَق فِال َكاَلِماِف َوُربََّؿا َتُؽاقُن الر 

 ."َكثِقرٌ 

│ 

هذه الؿسللة الؿفؿة الثاكقةش وهق  نَّ العؾؿا  الذا قالقا: الن الؽءم مطؾٌؼ هـاك تؽؾؿـاا عاـ 

ٓ ققاد فقفااش فاء الخءف الؿطؾؼش وهـا كتؽؾؿ عـ العبارة الؿطؾؼةش فالعبارة الؿطؾؼة هال التال 

حجعؾ فقفا أرط وٓ حجعؾ فقفا وصػش وٓ حجعؾ لفا استثـا ش فؽؾ هذه إمقر تساؿك تؼققاد 

لؿطؾؼ العبارةش اكتبف الػرث اكتفقـا مـ الحدحث وسـرجع اعاد قؾقاؾ لؾحادحث عاـ إمار إول: 

وٓ اساتثـا  وهق الخءف الؿطؾؼش هـا تؽؾؿ الُؿصـِّػ عـ العباارة الؿطؾؼاة التال ٓ أارط فقفاا 

 وٓ ققد وٓ أرط.

العؾؿا  عـدهؿ قاعدة مفؿة  كاف ٓ حجاقز تؼققاد الؿطؾاؼ غاء ااـصش اكتباف لفاذه الؼاعادة  

الؿفؿة و كثر مـ تؽؾؿ عـ ققاعاد التؼققاد واإلطاءث يف عباارات الػؼفاا  هاؿ فؼفاا  الؿالؽقاةش 

العؾؿااا   وكءمفااؿ صااحقح عـاادهؿ وعـااد غقاارهؿش كؼااقل: الن كءمفااؿ وكااءم غقاارهؿ متحاادش

حؼقلقن: الذا وجدت عباارًة مطؾؼاة فؾاقس لاؽ  ن تؼقادها الٓ ااـٍص ماـ كاءم الػؼفاا  ٓ ُاادَّ ماـ 

وجقد الؼقد عـد غقره مـ العؾؿا 4 ٕكف راؿا حؽقن الُؿَصـِّػ مـ  غرا ف اإلطءث فء حرى هاذا 

كؼاقل: ٓ  الؼقدش وٓ حرى ذلؽ آستثـا ش وٓ حرى ذاك الشرطش و ح  الؿساللة؟ الًذا الؿطؾاؼ
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

حؼقد مطؾًؼا والكَّؿا ٓ ُادَّ  ن حؼقد اـصٍّ عـد  هؾ العؾؿ4 وٓ ُادَّ  ن حؽقن التؼققد مؿـ هاق معتؿاٌد يف 

 الؿذه 4 ولذلؽ قال الُؿَصـِّػ هـا.

 ."َوُهَق فِل َكاَلِمِف َكثِقرٌ "

│ 

ؿ قال: وراؿا تؽقن الرواحة  و القجف الؿسؽقت عـف مؼقًدا اؼقدش وهـا ذكر الؿسؽقت ولا

حذكر الؿـطقث4 ٕكف حرى  ن الؿـطقث ٓ حؼقد الٓ اـصٍّ كذلؽ وسقشقر لف اعد ذلؽش الًذا هاذا ماا 

حسؿك االتؼققدش هـا فائدة يف التؼققد حذكرها الؿتلخرونش وهق  ن الؼقد الذا ُذكَِر يف غقر البااب هاؾ 

(  حقاًكاا حطؾاؼ هق معتربٌ  م ٓ؟ ذكروا هذا يف الحقاأل عؾك )الؿـتفك(4 ٕنَّ صاح  )الؿـتفاك

 الؿسللةش و حقاًكا حؼقدها وهل مسائؾ معدودة.

 ففؾ الؼقد نؽقن معتبًرا أم ٓ إذا كان م الؽتاب القاحد؟ 

 :لف حالتان قالقا:

:  ن تؽقن مسللة ُققدت يف ااهباش وُ طؾؼ  يف غقر ااهباش فء أاؽ حقـئاٍذ الحالة إولك  1

  كف ُحعؿؾ االؼقد.

الذا كاكاا  ُ طؾؼاا  يف ااهباااش  الؿـتفااك ،عؽساافا وكؾفااا مقجااقدة يف ): الحالااة الثاكقااة  2

 وققدت يف غقر ااهباش  وردت يف ااٍب آخر يف غقر ااهبا لؽـفا مؼقدة.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ففؾ كحؿؾ الؿطؾؼ عؾك الؿؼقد هـاش  م ٓ؟ لفؿ كءم فقفش وهـا حتـزل كؿا لق كان التؼققد  

 فـعتربه والٓ فءش كعؿ. مـ كتاٍب آخرش فــظر هؾ هذا الؼقد معتربٌ يف الؿذه 

 ."َوُهَق فِل َكاَلِمِف َكثِقرٌ "

│ 

 ي:  كف يف الرواحات التل حسؽ  عـفا وٓ حصرح ذكرهاش ٓ حعـك دائًؿا  "وهق يف كءمف"

 اذكر ققدها يف الخءف الؿطؾؼ.

ـِ فِقَفا، َوَنُؼاقُل  َوَتاَرةً " اًل فِقَفا، ُثؿَّ ُنْطِؾُؼ ِرَواَنَتْق  "فِال اْلُجْؿَؾاِة "َنْذُكُر ُحْؽَؿ اْلَؿْسَلَلِة ُمَػصَّ

 ."بِِصقَغِة التَّؿرِنضِ 

│ 

ااًل فِقَفاا"حؼقل الشقم: الن مـ صقغ الخءف الؿطؾؼش قال:   ،"َنْذُكُر ُحْؽاَؿ اْلَؿْساَلَلِة ُمَػصَّ

الخاءف فقؼاقل: الكاف عؾاك  "ُثاؿَّ ُنْطِؾاؼ": كان كذا فقذكر التػصاقؾش قاالالن حؼقل: الن كان كذا 

ش وحؼقل فقف رواحتقـ يف الجؿؾة فقدخؾ اإلطءث عؾك الؿسللة "فِل اْلُجْؿَؾةِ "َوَنُؼقُل: " رواحتقـش

 وعؾك تػصقؾفا مًعاش كعؿ.

ـْ َكَؿااا َذَكااَرُه فِاال اِخاارِ اْلَغْصااِب، َأْو َنْحؽِاال َبْعااَد ِذْكاارِ اْلُحْؽاا " ـِ َطاا َواَنَتْق ِؿ إْصاااَلَق الاار 

َْصَحاِب، َكَؿا َذَكَرُه فِل َباِب اْلُؿقَصك َلُف، َوَنُؽاقُن فِال َذلِاَؽ َأْنًضاا َتْػِصاقٌؾ، َفـَُبق ـُاُف إْن َشااَ  اهللُ  ْٕ  ا

 ."َتَعاَلك
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

│ 

حؼااقل هـااا الشااقم: الن مااـ صااقغ الخااءف الؿطؾااؼ  ن ححؽاال التػصااقؾ اعااد الطااءث 

الؿسللة فقفا رواحتانش فنن كان كذا كان كذاش فـؼقل: الكاف حقـئاٍذ فػال التػصاقؾ  الرواحتقـش حؼقل:

  حًضا حؽقن خءًفا مطؾًؼاش كعؿ.

َواْلَغالُِب: َأنَّ َذلِاَؽ  "َنْحَتِؿُؾ َوْجَفْقـ"ُنْطِؾُؼ اْلِخاَلَف بَِؼْقلِِف َبْعَد ِذْكرِ ُحْؽِؿ اْلَؿْسَلَلِة  َتاَرةً "

ُف َلْؿ َنطَِّؾْع َطَؾك اْلِخاَلِف، َفَقاَفَؼ َكاَلَمُفْؿ، َأْو َتاَبَع ِطَباَرَة َرْقرِهِ  َّٓ َأكَّ  ."َوْجَفاِن لِْْلَْصَحاِب، إ

│ 

مسللة مفؿة وقد استعجؾ يف ذكرهاش ُثؿَّ سقليت يف كءم الُؿَصـِّػ تبققـفاش عـاد أقف هذه 

فؼفائـا عبارة تسؿك آحتؿالش فقؼقلقن: ُححتؿؾ كذاش ما معـك آحتؿال؟ آحتؿال كؿا سقليت 

يف كءم الؿصـػش قالقا: هق اـا  الؿسالة مـ غقر جزٍم اـتقجتافش فانن الشاخص الذا اـاك الؿساللة 

حٍج عؾك ققٍل  و عؾك  صؾش حعـل عؾاك فارٍع  و عؾاك  صاؾش ُثاؿَّ  كاتج حؽًؿاا ففـاا اـاك عؾك تخر

ا الذا ُجِزم ااف  الؿسللة عؾك غقرهاش ولؽـف لؿ حجزم هبذا الؼقل الـاتجش فحقـئٍذ حسؿك احتؿالش و مَّ

 وكان الجازم اف مـ  صحاب القجقه فنكف حسؿك وجًفا.

ا عؾك  صاٍؾ  و عؾاك فارع ماـ غقار جازٍم اـتقجاة التخارحجش هاذا  الًذا هذا حسؿك تخرحٌج المَّ

ش هاذا التخارحج تاارٌة حؽاقن لؾؼاقل والحؽاؿش وتاارٌة حؽاقن لؾخاءفش -اكتبفاقا معال-التخرحج 

 كقػ؟ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

: حليت لؿساللٍة لاؿ حؼاػ عؾاك قاقٍل فقفااش فقؼاقل: الن حؽؿفاا كاذاش وهاذا التخرنج لؾؼقل

احتؿال كذاش ففذا حدلـا عؾاك  كاف لاؿ حجازم هباذه الـتقجاة فحؽاؿ حؽًؿاا الحؽؿ محتؿؾ فقؼقل: 

 محتؿًء.

.التخرنج لخالف  ًٓ  : حليت لؿسللة فقؼقل: الن هذه الؿسللة فقفا ققلقـ احتؿا

الًذا التخرحج تخرحٌج لؾحؽاؿ وتخارحٌج لؾخاءفش والتخارحج الن كاان مجزوًماا ااف فقؽاقن 

ش فآحتؿاآت يف الؿاذه  كقعاان:وجًفاش والن كان غقر مجزوم ااف فقؽاقن احتؿا ًٓ )احتؿااٌل  ا

 لؼقلش واحتؿاٌل لخءف(ش هـا  أار الُؿّصـِّػ ٓحتؿال الخءف.

ش الًذا "َنْحَتِؿُؾ َوْجَفْقـ"َتاَرًة ُنْطِؾُؼ اْلِخاَلَف بَِؼْقلِِف َبْعَد ِذْكرِ ُحْؽِؿ اْلَؿْسَلَلِة "ولذلؽ حؼقل:  

  مرحـ: وجفقـ فنكـا كستػقدفنذا ر ح  الُؿَصـِّػ قالؽ ححتؿؾ 

 كستػقد  ن الخءف يف هذه الؿسللة خءٌف مطؾؼ. إمر إول:

: الػائدة الثاكقة  نَّ كؼقل: النَّ هذا الخءف غقر مجازوٍم اافش فؾاقس مجزوًماا ااف إمر الثاين

 فؾقس وجًفاش والكَّؿا هق ققٌل لؿ حجزم افش وقد حؽقن غقره قد جزم اف.

ا ٕكف لاؿ حؼقل الؿرداوي وغقره  مـ فؼفا  الؿذه : قد ححؽل آحتؿال يف الخءفش المَّ

 ًٓ اا  ن حؽاقن مؼؾاًدا لغقارهش فؼاال: الخاءف وجفاان احتؿاا حر  حًدا قد كص عؾك الخاءفش والمَّ

 محاكاًة لغقرهش وقد حؽقن الخءف مقجقٌد عـد غقره.
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

اـااك الغالاا  اـاااً  عؾااك ، "ِب َواْلَغالِااُب: َأنَّ َذلِااَؽ َوْجَفاااِن لِْْلَْصااَحا"وهااذا معـااك ققلااف: 

 استؼرائف هق لؾؽتاب.

فُ " قال: َّٓ َأكَّ ولاذلؽ لاؿ ححاَؽ ؛ "َلْؿ َنطَِّؾْع َطَؾك اْلِخااَلِف "، أي: إٓ صاحب الؿؼـع، "إ

 القجفقـ والكؿا حؽاهؿ احتؿالقـ.

الا  ماـ حتاااع  كاف حتاااع غقاره يف ذلاؽش وغ، "َفَقاَفَؼ َكاَلَمُفْؿ، َأْو َتاَبَع ِطَباَرَة َرْقرِهِ " قال:

 )الؿؼـع( الكف حتااع صاح  )الفداحة( وهق  اق الخطابش كعؿ.

ـْ "َفَعـْااُف َكااَذا، َوَطـْااُف َكااَذا"َوَتاااَرًة َنُؼااقُل " ، َكَؿااا َقاَلااُف فِاال َباااِب الـَّااْذِر، َواْلَؿْعااُروُف ِماا

 ."اْلُؿْصَطَؾِح: َأنَّ اْلِخاَلَف فِقِف ُمْطَؾٌؼ 

│ 

وهاق الذا قاال: يف الؿساللة الػءكقاة عـاف الجاقاز وعـاف  كعؿ حؼقل الشقم: الن هاذه الجؿؾاة

 4 ًٓ الحرمةش فؼال:  ن هاذه الجؿؾاة تادل عؾاك  ن الخاءف مطؾاؼ ولاقس ترجقًحاا لؿاا حؽااه  و

ـْ اْلُؿْصَطَؾِح: "ولذلؽ قال:  4 ٕكف قد ححتؿؾ  كاف حؿقاؾ الذا "َ نَّ اْلِخَءَف فِقِف ُمْطَؾٌؼ َواْلَؿْعُروُف ِم

ًٓ مـ ا  اب التؼدحؿ.ما ذكره  و

ْقَراِر بِاْلُؿْجَؿاِؾ، "َفَؼاَل ُفاَلٌن َكَذا، َوَقاَل ُفاَلٌن َكَذا"َوَتاَرًة َنُؼقُل: " ، َكَؿا َذَكَرُه فِل َباِب اإْلِ

 ."َوَرْقرِهِ 

 وغقره مـ إاقاب حعـل.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ـْ ُجْؿَؾِة اْلِخاَلِف اْلُؿْطَؾِؼ فِقَؿا َنْظَفرُ "   ."َوَهَذا ِم

│ 

  ي: لقس مـ ااب التؼدحؿ لؾباب إول.، "ْظَفرُ فِقَؿا نَ " كعؿش ققلف:

َذَكَرُه ُفاَلٌن، َوَقاَل ُفاَلٌن َكَذا، َأْو ِطـَْد ُفااَلٍن َكاَذا، َوِطـْاَد "َوَتاَرًة َنُؼقُل َبْعَد ُحْؽِؿ اْلَؿْسَلَلِة: "

ْقَرارِ "ُفاَلٍن َكَذا َْنَؿاِن، َوكَِتاِب اإْلِ ْٕ ِة اْلِخااَلِف  ، َكَؿا َذَكَرُه فِل َباِب َجاِمِع ا َوَرْقرِِهَؿا، َوَهَذا فِل ُقاقَّ

ِل َلَؽاَن َلُف َوْجفٌ  َوَّ ْٕ ِة اْلَؼْقِل ا  ."اْلُؿْطَؾِؼ، َوَلْق ِققَؾ: إنَّ فِقِف َمْقاًل إَلك ُققَّ

│ 

ش حؼقل الشقم:  كف ااستؼرا  كءم الُؿَصـِّػ وهق )الؿؼـع( وجدكا  كاف الذا ذكار كءًمااش ؿكع

الؽءم وقال: فءٌن الن قاال: وقاال  ااق اؽار  و قاال قا ال: كاذاش فنكاف اساتؼرا  ثؿ قال اعد هذا 

كءمف فنكف حؽقن مـ ااب الخءف الؿطؾؼ ولقس مـ ااب الرتجاقح لؾؼاقل إول4 ّٕن )الاقاو( 

تؼتضاال العطااػ الؿطؾااؼ وٓ تؼتضاال تؼاادحؿ إول عؾااك الثاااينش  لااقس فقااف تؼاادحؿ جااا  محؿااٌد 

ًدا تؼادم زحاًدش اخاءف اعاض حاروف العطاػ )الػاا ( التال تػقاد وزحد؟ ٓ حادل عؾاك  ن محؿا

( فننا تدل عؾك الرتتق  اقـفؿا.  التعؼق ش و)ُثؿَّ

وهذا الػفؿ  كف خءٌف مطؾؼ اـاه الُؿَصـِّػ اـاً  عؾاك اساتؼرائف لؿصاطؾح الُؿَصاـِّػ ٕكاف 

َوَلاْق "ل؟ قاال: مـ  عؾؿ الـاس يف اصطءحف4 ٕكف عاش مع هذا الؽتاب مدةش لؽـ اكظر ماذا قاا
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ِل َلَؽاَن َلُف َوْجفٌ  َوَّ ْٕ ِة اْلَؼْقِل ا  ن هذا مـ ااب آحتؿاال والن  فؽلكف حرى، "ِققَؾ: إنَّ فِقِف َمْقاًل إَلك ُققَّ

 كان الظاهر مـ ااب الخءف الؿطؾؼ.

ش ُثاؿَّ   ًٓ عؿقًما الؿتلخرون وخاصًة صاح  اإلقـاعش الذا ذكر مثؾ هذه الصقغة الن ذكر قاق

ًٓ هاق الؿاذه ش هاذا الاذي مشاك عؾقاف يف قال:  وقال فاءٌن كاذا فنكاف حادل عؾاك  ن ماا ذكاره  و

اإلقـاع4 ٕنَّ اإلقـاع تعرفقن حدخؾ كثقًرا خءف الشقم/تؼل الدحـ االخصاقصش ولؽاـ الحاراده 

لفذا الخءف حادل عؾاك ققتافش الًذا هاذه الجؿؾاة يف كاءم الؿتالخرحـ لقسا  ماـ اااب الخاءف 

ا يف   كءم صاح  الؿؼـعش فنكف مـ ااب الخءف الؿطؾؼ.الؿطؾؼش و مَّ

ُحْؽُؿ اْلَؿْسَلَلِة فِل َقْقِل ُفاَلٍن، َأْو َفَؼااَل ُفااَلٌن َكاَذا، َوَقااَل "َوَتاَرًة َنُؼقُل َبْعَد ِذْكرِ اْلُحْؽِؿ: "

ااْػَعِة َوالـَّااْذِر. َوَهاا"َرْقااُرُه َكااَذا ُْ ااِحقَِّة َوالشُّ ْٕ ِة اْلِخاااَلِف ، َكَؿااا َذَكااَرُه فِاال َباااِب ا َذا َأْنًضااا فِاال ُقااقَّ

 ."اْلُؿْطَؾِؼ 

│ 

صقرة ذلؽ قال: ذكر حؽؿ مسللٍة فؼال: حؽؿ الؿسللة لؿا حذكر الؿساللةش حؼاقل: حؽاؿ 

الؿسللة يف ققل الؼا ل كذاش ويف ققل ااـ عؼقؾ: كذاش فنكف حقـئٍذ حؽقن خءًفا مطؾًؼا4 ٕكاف ماـ 

 ااب العطػ.

ِطـْاَد ُفااَلٍن، َوُنْحَتَؿاُؾ َكاَذا، َأْو َفَؼااَل ُفااَلٌن َكاَذا، "َوَتاَرًة َنُؼقُل َبْعَد ِذْكرِ ُحْؽِؿ اْلَؿْساَلَلِة: "

ـْ ُتْؼَبُؾ َشَفاَدُتُف، "َوُنْحَتَؿُؾ َكَذا َْنَؿاِن، َوَأَواِخرِ َباِب ُشُروِط َم ْٕ ، َكَؿا َذَكَرُه فِل َأَواِخرِ َباِب َجاِمِع ا
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ْحتَِؿاَل، َوَقْد َنُؽقُن َتاَفَظا
ِ
َؾَع َطَؾك َرْقرِ َذلَِؽ اْلَؼْقِل، َوَذَكَر ُهَق آ ُف َما اصَّ َبَع ِطَباَرَة ِهُر َهِذِه اْلِعَباَرِة: َأكَّ

 ."َرْقرِه، َوَقْد َنُؽقُن فِل اْلَؿْسَلَلِة ِخاَلٌف َفـُـَب ُف َطَؾْقفِ 

│ 

ػ  ن حؼاقل:  كاف الذا قاال الُؿّصاـِّػ  و غقاره ماـ كعؿ هذه الجؿؾة ما معـاها؟  راد الُؿَصـِّ  

ش  ًٓ فؼفا  الؿذه : الّن عـد فءٍن كاذا وساؿاهش ثاؿ قاال: وححتؿاؾ فجعاؾ الؼاقل الؿؼاااؾ احتؿاا

ش  ًٓ حؼقل:  ن هذا آحتؿال ٓ حدل عؾك الخءف الؿطؾؼ4 ااؾ وتصاحقٌح وتارجقٌح لؿاا ذكاره  و

َؾاَع َطَؾاك َرْقارِ َذلِاَؽ َفَظا"اؾ الأارٌة لعدم وجقد الخءف4 ولذلؽ قال:  ُف َما اصَّ ِهُر َهِذِه اْلِعَباَرِة: َأكَّ

ففق الأارٌة اللك  كف لؿ حجد خءًفا يف الؿسللةش وهـااك مساائؾ متعؾؼاة يف الؿساللةش التال ، "اْلَؼْقلِ 

فقفا رواحة واحدة يف الؿذه  قد حشقر اللقف فقؿا اعدش الًذا ففذا لقس مـ الخءف الؿطؾؼ4 اؾ هاق 

لرتجقح يف الباب إولش اؾ هق راؿاا حؽاقن الحؿااً  لعادم وجاقد الخاءف يف الؿساللة4 مـ ااب ا

 ٕنَّ آحتؿال تارًة ماش  و غالًبا ما حؽقن الؿصـِّػ او حؽاحٍة عـ غقره.

َؾَع َطَؾك َرْقرِ َذلَِؽ اْلَؼْقِل،"ولفذا قال الؿصـِّػ:   ُف َما اصَّ  َفَظاِهُر َهِذِه اْلِعَباَرِة: َأكَّ

ْحتَِؿاَل َوذَ  
ِ
كؼؾفاا كؿاا  ش"َوَقاْد َنُؽاقُن َتااَبَع ِطَبااَرَة َرْقارِه" ش  ي: مـ عـاد كػسافش"َكَر ُهَق آ

اا الؼا ال يف الؿجارد  هلش فإصؾ ٓ خءف يف الؿسللة سااؼش فقؽقن الذي ذكار آحتؿاال المَّ

قد الذا ، "َوَقْد َنُؽقُن فِل اْلَؿْسَلَلِة ِخاَلٌف " مثًءش  و تؾؿقذه  اق الخطاب فـؼؾفا عـف كؿا هلش قال:

تػقاد التؼؾقاؾش ففاذا حادلـا عؾاك  ن الؿملاػ حؼاقل: يف الغالا   ن  دخؾ  عؾك الػعؾ الؿضاارع
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ًٓ ثؿ ذكر اعده احتؿاال فانن الؿساللة تؽاقن عـاد ماـ قباؾ الؿصاـػ  صاح  الؿؼـع الذا ذكر قق

 لؿصـِّػش فقـبف عؾقف صاح  اإلكصاف. واحًداش لؽـ قد حؽقن فقف خءٌف لؿ حطؾع عؾقف ا

َٓ َنُؽاقُن فِقَفاا  "َفَؼاَل ُفاَلٌن َكَذا"َوَتاَرًة َنُؼقُل: " ـْ َرْقارِ ِذْكارِ ِخااَلٍف، َفَؼاْد  َوَنْؼَتِصُر َطَؾْقِف ِم

َماِ   ْرِب الثَّالِِث فِال الاد  ـْ اْلَؼاِ ل فِل َباِب اْلِػْدَنِة فِل الضَّ اْلَقاِجَباِة، َفُفاَق فِال ِخاَلٌف، َكَؿا َذَكَرُه َط

ـْ اْلَؼاِ ل فِل َباِب اْلِفَبةِ   ."ُحْؽِؿ اْلَؿْجُزوِم بِِف. َوَقْد َنُؽقُن فِقَفا ِخاَلٌف َكَؿا َذَكَرُه َط

│ 

كعؿ هذه مسللة عادًة ماا حؽاقن الحؽاؿ يف كتا  الػؼفاا  جازآن أارٌط وجقااافش  و مبتاد   

الشرط حؽقن مجزوًما افش حؽؿ كاذا كاذاش  وخربه وكحق ذلؽش فإصؾ  ن الجز  الثاين كجقاب

حؽؿف الجقازش حؽؿف التحرحؿش تارًة ما حؽقن الجز  الثاين حؽاحًة لؼقلش فقؼقل: حؽؿ كاذا قاال 

 الؼا لش فؾؿ حجزم والكَّؿا حؽاه عـ غقره.

الؿصـِّػ  ن هذا لقس الأاارًة لؾخاءف يف الؿساللةش والكَّؿاا هاق اؿثاااة الؿجازوم اافش  ذكر

ولقس الأارًة لخءفش فء خءف يف الؿسللة تدل عؾقف هذا عبارةش العباارة التال قالفاا ماـ قالفاا 

 مـ الؿصـِّػقـ كاهقؽ  ن حؽقن مـ الخءف الؿطؾؼش كعؿ.

اَلِة، َوَباِب  "فِل ِرَواَنةٍ "ْلَؿْسَلَلِة: َوَتاَرًة َنُؼقُل َبْعَد ِذْكرِ ُحْؽِؿ ا" َكَؿا َذَكَرُه فِل َواِجَباِت الصَّ

ْحَراِم، َأْو َنُؼقُل:  َكَؿا َذَكَرُه فِل َأْرَكاِن الـ َؽاِح، َفِػل َهَذا َنُؽقُن اْختَِقااُرُه  "فِل َوْجفٍ "َمْحُظقَراِت اإْلِ

ْصاَلِق فِل اْلَغالِِب ِخاَلَف َذلَِؽ، َوفِقِف إْشَعاٌر   ."بَِتْرِجقِح اْلَؿْسُؽقِت َطـُْف، َمَع اْحتَِؿاِل اإْلِ
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│ 

هذه الؿسللة مـ التل حؽقن فقفا دٓلٌة عؾك اختقار الؿصـِّػش  و  نا محتؿؾٌة اقـ الطاءث 

الخءف واقـ تصرحح الؿصـِّػش حؼقل الشقم: الذا ذكر حؽؿ مسللٍة ثؿ اعد ذكره الحؽاؿش قاال: 

ا يف رواحةش حؽؿ كذا الجقا ز يف رواحةش  و حؽؿف الصحة يف رواحة وسؽ ش  و حؼقل: يف وجفش المَّ

ش حعـل: حادل عؾاك  ن "َفِػل َهَذا َنُؽقُن اْختَِقاُرُه فِل اْلَغالِِب ِخاَلَف َذلَِؽ  " يف رواحة  و وجفش قال:

عؽس ما ذكره هق اختقار الؿصـِّػ وهق الؿسؽقت عـفش ففق الأارًة مـ ااب اإلما  لؾخءف يف 

 سللةش فالؿسؽقت عـف اختقار الؿصـِّػ ولقس هق الؿذه .الؿ

الأعاٌر ارتجقح الؿساؽقت عـافش  هـا ققلف:، "َوفِقِف إْشَعاٌر بَِتْرِجقِح اْلَؿْسُؽقِت َطـْفُ " قال:

ا الرتجقح ففق اـاً  عؾك ققاعد  ما الػرث اقـ آختقار والرتجقح؟ آختقار اختقار الؿصـِّػش و مَّ

ًٓ  كثاارشالؿااذه ش ومااـ  هؿفااا   ن مااا سااؽ  عـااف هااق الااراجح يف  فػقفااا احتؿااال  ن حؽااقن قااق

 الؿذه .

ْصاااَلِق "قااال:  الًذا هااذه الجؿؾااة تاادل عؾااك اختقااار الؿصااـػش والأااارٌة ، "َمااَع اْحتَِؿاااِل اإْلِ

ًٓ  ن تؽقن مـ الخءف الؿطؾؼش كقاػ كعارف ذلاؽ؟ عاـ  لؾراجح يف الؿذه  وتحتؿؾ احتؿا

 طرحؼ كت  تصحقح الؿذه ش كعؿ.

َطاَنِة اْلُؽْبَرى فِل كَِتااِب الـََّػَؼااِت: " َوإِْن َكااَن اْلَخااِدُم َلَفاا، َفـََػَؼُتاُف َطَؾاك "َوَقْد َقاَل فِل الر 

رِ َواْلُؿَعاِر فِل َوْجفٍ  ْوِج، َوَكَذا َكَػَؼُة اْلُؿَمجَّ َوَقْقُلُف فِل َوْجاٍف َناُدلُّ َطَؾاك: َأنَّ "، َقاَل فِل اْلُػُروِع: "الزَّ

 َ ْٕ  ."ْشَفَر ِخاَلُففُ ا



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

│ 

هباذا الؿثااال لقادلـا عؾااك  ن صااح  الػااروع ففاؿ مااـ قاقل ااااـ حؿاادان   تاك الؿصااـِّػ

صاح  الرعاحةش حقـؿا ذكر حؽًؿا ثؿ قال: يف وجفش  ن إأافر حعـال الاراجح يف الؿاذه ش  ن 

إأاافر هااق خااءف مااا تؽؾااؿ اااف وهااق الؿسااؽقت عـااف حقـئااٍذش الًذا فالؿسااؽقت عـااف واختقااار 

 الؿصـِّػ فقف الأارٌة لؾراجح والرتجقح لفش وقد حؽقن مـ ااب الخءف الؿطؾؼ.

 

 

َْصااَحاُب اْخَتَؾُػااقا فِاال " ْٕ ، َوُهَؿااا ِرَواَنَتاااِن، َوَقااْد َنُؽااقُن ا ـِ َوَتاااَرًة َنْحؽِاال اْلِخاااَلَف َوْجَفااْق

ـْ َحَؽاا ، َوِمااـُْفْؿ َماا ـِ ـْ َحَؽااك َوْجَفااْق ـْ َذَكااَر ِحَؽاَنااِة اْلِخاااَلِف، َفِؿااـُْفْؿ َماا ، َوِمااـُْفْؿ َماا ـِ ك ِرَواَنَتااْق

، َفَلْذُكُر َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك ـِ  ."الطَّرِنَؼَتْق

│ 

هـا مسللة سلتؽؾؿ عـفا وهل مفؿةش فلرجق تـتبفقا معل جقًداش عـدكا ثءثة مصاطؾحاتش 

وجاقهش وعـادكا اكتبفقا لفذه الؿصطؾحات الاثءث: عـادكا رواحاةش  و رواحااتش وعـادكا وجاٌف  و 

ًٓ االرواحةش ثؿ القجفش ثؿ الطرحؼة  طرحؼةش كبد   و

لػظ الرواحة حستخدمف فؼفا  الؿذه  استخدامقـ:الروانة : 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ناؿ حساتخدمقكف اؿعـاك الؼاقلش فؽاؾ قاقٌل يف الؿاذه  حساؿقكف آستخدام إول  :

اإلماام/ احؿاد اجتفاد رواحةش وهذه طرحؼة الؿتؼدمقـ مـ الحـااؾةش فؾق  ن رجاًء ماـ  صاحاب 

ًٓ مـ عـده عؾك  صقل  حؿدش فننؿ حسؿقن ققلف الذي اجتفد اف رواحًة عـ  حؿد.  وخرج قق

عجًباا لؾحـااؾاة حـسابقن تخارحج "ولذا استغرب اعض الؿصـػقـ وهق السابؽلش فؼاال:  

ش وهذه ستلتقـا هذه  ن أا  اهلل الؿسللةش وهؾ ماا قاقس عؾاك ماذه  اإلمام/ حؿاد " صحااف لف

فنن ققؾ:  كف مذهٌ  لفش كؼاقل:  ناا رواحاةش وهاذا الخاءف هاؾ ماا قاقس عؾاك  ذهً  لف  م ٓ؟م

الؿااذه  مااذه ؟ لااقس عـااد  حؿااد فؼااط4 والكَّؿااا عـااد الؿااذاه  إراعااة جؿقًعااا مااـ حقااث 

التلصقؾش لؽـ كتؽؾؿ مـ حقث آستخدام أنش و ّما الؿسللة إصقلقة فستايت عاـ أاا  اهلل يف 

فـا آساتخدام إول وهاق  كاف حساتخدمقن الرواحاة اؿعـاك الؼاقلش فؽاؾ قاقٌل يف محؾفاش الًذا عر

الؿذه  حسؿقكف رواحًة عـ  حؿدش وهاذه طرحؼاة الؿتؼادمقـش كاصَّ عؾقفاا صااح  الؿارداويش 

 قال: طرحؼة الؿتؼدمقـ.

 الطرحؼة الثاكقة وهل طرحؼة الؿتلخرحـ كسبًقاش لقس الؿتلخرحـ جاًدا آستخدام الثاين :

اعد ثؿاكؿائةش والكَّؿا الؿتلخرحـ مـ الؼا ل فؿا اعادهش  ناؿ الذا  طؾؼاقا الرواحاة فقعـاقن هباا التال 

اا ماا  خاذه فؼفاا  الؿاذه  ماـ ققاعاد الؿاذه  فاء  تؽقن مـ كاءم اإلمام/ حؿاد كػسافش و مَّ

ؿك وجًفاش وهذا هق الؿراد عـاد الؿصاـػ وساقليت الن أاا  اهلل حؼاقل هاذا تسؿك رواحًة والكؿا تس

آسؿش سـسقر عؾقف يف الؿـفج وهل طرحؼة الؿتلخرحـ مـ الؼا ل فؿا اعدهش كثقاًرا ماا حجعؾاقن 

اااا الؿـصاااقص مـاااف  و الؿػفاااقم ماااـ كاااءم  كؾؿاااة الرواحاااة خاصاااة اؽاااءم اإلمام/ حؿااادش المَّ
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ا ما اـال ع عؾاك فروعاف الػؼفقاةش فاننؿ حساؿقكف  اإلمام/ حؿد مباأرةش و مَّ عؾاك ققاعادهش  و ُفارِّ

 وجفش الًذا عرفـا أن مصطؾح الرواحة ما هق.

 :الؿصطؾح الثاين عـدكا وهق مصطؾح القجفش وما هق القجف؟ القجف 

قالقا: هق كؾ ما خرجف فؼفا  الؿذه  عؾك  صاقل الؿاذه   و عؾاك الػاروعش وحساؿك 

ك تخرحًجا وكؼًءش فؽاؾ ماا اـاقه عؾاك  صاقل الؿاذه   و  لحؼاقا إول تخرحًجاش والثاين: حسؿ

 فرًعا اػرٍع مـ ااب الؼقاسش فننؿ حسؿقكف وجف.

اا   الًذا عرفـا الرواحة والقجفش فعؾاك طرحؼاة الؿتؼادمقـ الرواحاة تشاؿؾ القجاف وزحاادةش و مَّ

ن اعااد عؾااك طرحؼااة الؿتاالخرحـش وكؼااقل: الؿتاالخرحـ اؿعـااك  وسااع مااـ الؿتاالخرحـ الااذحـ حاالتق

تسعؿائةش وعؾك طرحؼة الؿتلخرحـ فننَّ القجف مغااحٌر تؿاًماا لؾرواحاةش فالرواحاة ماـ كاءم  حؿادن 

 والقجف كءم  صحااف.

الؿصااطؾح الثالااث عـاادكاش طبًعااا عااـ قؾاا  لؽااؿ: الن صاااح  اإلكصاااف كااص عؾااك  كااف  

 سقسقر عؾك آستخدام الثاينش وهق  ن الرواحة مغاحرة تؿاًما عـ القجف.

الؿصااطؾح الثالااث عـاادكا وهااق الطرحؼااةش والؿااراد اااالطرحؼ: طرحؼااة حؽاحااة الطرنؼااة :

الخءفش فؼد ححؽك الخءف  كف رواحتانش وقد ححؽك الخءف  كاف وجفاانش ففاذا اخاتءٌف يف 

كقػقة حؽاحاة الخاءفش الخاءف فقاف قاقٓنش لؽاـ اعضافؿ ححؽقاف وجفاانش واعضافؿ ححؽقاف 

 فش فُسؿل طرحؼة.رواحتانش فاختؾػ يف حؽاحة الخء
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 حقاًكا الطرحؼة متعؾؼة اـػل الخءفش فقليت اعض العؾؿا  فقؼقل: الؿسللة رواحاًة واحادةش 

 وحليت أخر وحؼقل: اؾ الؿسللة عؾك رواحتقـ.

 ما الػرق؟  

: حؿؾ الؿطؾؼ عؾك الؿؼقدش وهذه الحدى الؿطؾاؼ عؾاك الؿؼقادش وهاذه الحادى أن إول

 الؿسالؽ يف الؿذه .

ؾ الؿطؾؼ عؾاك الطءقاف ماـ كاءم  حؿادش والؿؼقاد عؾاك تؼققاده فجعاؾ فقفاا : جعوالثاين

 رواحتقـش فقؽقن الؿذه  طرحؼتان يف حؽاحة الخءفش ففق رواحٌة واحدةش  م هق رواحتان؟

الًذا ما الؿراد االطرحؼة؟ هل صاػة حؽاحاة الخاءف يف الؿاذه ش لقسا  متعؾؼاٌة ااالؼقلش 

ش هؾ هق مقجقٌد  م ٓ؟ وما هق كقعف؟ وهذا معـك كاءم والكَّؿا هل متعؾؼٌة اصػة حؽاحة الخءف

ـْ َذَكااَر "الؿصااـِّػش حؼااقل:  ، َوِمااـُْفْؿ َماا ـِ ـْ َحَؽااك ِرَواَنَتااْق ، َوِمااـُْفْؿ َماا ـِ ـْ َحَؽااك َوْجَفااْق َفِؿااـُْفْؿ َماا

ـِ   قال: فلكا  ذكر آختءف يف الؿسللة عـدما اذكر هذا الؽتابش كعؿ.، "الطَّرِنَؼَتْق

ُج، "ْذُكُر ُحْؽَؿ اْلَؿْسَلَلِة، ُثؿَّ َنُؼقُل: َوَتاَرًة نَ " َوَطـُْف َكَذا، َأْو َوِققَؾ، َأْو َوَقاَل ُفاَلن، َأْو َوَنَتَخارَّ

ُم ِطـَْد اْلُؿَصـ ِػ َوَرْقرِهِ "َأْو َوُنْحَتَؿُؾ َكَذا ُل ُهَق اْلُؿَؼدَّ َوَّ ْٕ  ."، َوا

│ 

مسللة مفؿة جًدا ٓ ُادَّ  ن كعرففاش وهل ماذا؟  ن مـ  لػاظ الرتجقح عـاد عؾؿائـاا الذ  هذه

قالقا: قدمف فءنش لقس معـك ققلفؿ: قدمف فءن  ن حؼقل: هاق الؿؼادمش ٓش والكَّؿاا معـاك قاقلفؿ 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ًٓ عـد حؽاحة الخءف اصقغٍة تدل عؾك ترجقح إولش ولقس مـ  قدمف فءن  ي:  ورده ذكره  و

قغ التل هال ماـ الخاءف الؿطؾاؼ4 ولاذلؽ  أاار الؿصاـػ لبعضافا فؼاال: الذا ذكار حؽاؿ الص

ش فالؼقل هق الؿؼدم4 ٕنَّ "كذا َأْو َوِققَؾ فإول هق الؿؼدمش  و قال: ، "َوَطـُْف َكَذا"مسللة وقال: 

 .ققؾ تدل عؾك التضعقػ

كذاش فنكاف كاذلؽش اخاءف  ش اعد ما ذكر الؼقل إول قال: وقال فءنٌ "َأْو َوَقاَل ُفاَلن كذا

ُج، "الذا لؿ حذكر حؽؿ الؿسللةش قال ااتداً  قال فءنش فنكف لقس مـ الخاءف الؿطؾاؼش  َأْو َوَنَتَخارَّ

فنن هذا لقس مـ الخءف الؿطؾؼ4 اؾ هق مـ الرتجقح لؾؼقل إولش وهاذا ، "َأْو َوُنْحَتَؿُؾ َكَذا

ُم ِطـْ "معـك ققلف:  ُل ُهَق اْلُؿَؼدَّ َوَّ ْٕ  ."َد اْلُؿَصـ ِػ َوَرْقرِهِ َوا

َْصاَحاِب، َباْؾ َرالِاُب " ْٕ َّٓ َوُهَق َقْقٌل لِاَبْعِض ا ْحتَِؿاُل إ
ِ
َوَقؾَّ َأْن ُنقَجَد َذلَِؽ التَّْخرِنُج َأْو آ

ِت لِْؾَؼاِ ل َأبِل َنْعَؾك فِل  َٓ ْحتَِؿا
ِ
دِ "آ َبِال اْلَخطَّااِب َولِغَ  "اْلُؿَجارَّ ِٕ ْقارِِه، َوَقاْد َوَرْقارِِه، َوَبْعُضاَفا 

ـُ َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك  ."َتُؽقُن لِْؾُؿَصـ ِػ، َوَسـَُبق 

│ 

الؿصـِّػ لؿا صاح  اإلكصاف لؿا أارح هاذا الؽتاابش قاال: وجادت  ن كاؾ احتؿااٍل  

 راده الؿصـِّػ يف هذا الؽتاب قؾؿا حقجد أقًئا مـفا وقد ُسبِؼ اللقفش طق  لؿاذا قال:  نا احتؿال 

ا ٕكف لؿ حؼػ عؾقفش  و ٕكف حؽك عباارة غقارهش فساؿاها و لؿ حؼؾ: النا وجفش سبؼ آعتذار لف المَّ

ًٓ مع  كف الؿػروض تؽقن وجًفاش ولذلؽ قال الؿصـِّػ:  َوَقؾَّ َأْن ُنقَجاَد َذلِاَؽ التَّْخارِنُج "احتؿا
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َْصَحاِب  ْٕ َّٓ َوُهَق َقْقٌل لَِبْعِض ا ْحتَِؿاُل إ
ِ
 ن حؽقن  و غالًبا مـ اساتؼرائف هاق يف هاذا  ٓ ُادَّ ، "َأْو آ

 الؽتاب ٓ يف غقره مـ الؽت ش فقؽقن قال اف اعض إصحاب.

ِت لِْؾَؼاِ ال َأبِال َنْعَؾاك فِال "ثؿ قال الشقم:   َٓ ْحتَِؿاا
ِ
دِ "َبْؾ َرالُِب آ ، "َوَرْقارِهِ  "اْلُؿَجارَّ

و كثر مـ حـؼؾ عـاف آحتؿاآت حؼقل:  ن  غؾ  آحتؿآت الكَّؿا الؿصـِّػ حؽاها عـ غقرهش 

 اثـانش الؼا ل و اق الخطاب.

ا الؼا ل فنكف حؽثر مـ آحتؿآت يف كتااف )الؿجرد(ش وكتاب )الؿجرد( هذا كتاب  فلمَّ

مػؼقد4 اؾ  ن صاح  اإلكصاف لؿ حؼػ عؾقف كؾفش والكؿاا وقاػ عؾاك اعضافش و)الؿجارد( ماـ 

يف الؿجد عار ف ققٌل لؾؼا ال يف غقاره ماـ  الؽت  الؼدحؿة لؾؼا ل/ ال حعؾك4 ولذا كؾ ققلٍ 

الؽت ش كؼقل رجاع عاـ ققلاف الؼادحؿش فقعتارب )الؿجارد( ماـ الؽتا  الؼدحؿاةش و ول ماـ  لاػ 

الؼا ل مـ كت  كتاب )الؿجرد(4 ولذا فنكف كان ححتؿؾ وٓ حجازم راؿااش  كاا  قاقل: راؿاا هاذا 

 لش والعؾؿ عـد اهلل.اجتفاٌد مـلش ثؿ اعد ذلؽ  صبح حجزم اؼقلش  و حػـد هذا الؼق

َبِل اْلَخطَّاِب " قال: ِٕ ٕنَّ الفداحة مؾقئة االحؽاحااتش والؿصاـِّػ قؾا  لؽاؿ: ؛ "َوَبْعُضَفا 

كان  مامف الفداحة ٕال الخطابش وكعـل االؿصـِّػ صاح  الؿؼـعش فؽاان حساتػقد ماـ عباراتاف 

 كثقًرا.

الؿقفاؼش )وقاد( تادل عؾاك التؼؾقاؾش ش وهق مـ؟ ااـ قداماة "َوَقْد َتُؽقُن لِْؾُؿَصـ ِػ "قال: 

فدل عؾك  ن آحتؿآت التل هل مـ احتؿآت الؿقفؼ كػسف قؾقؾة جًداش والكؿا اغؾبفا حؽاهاا 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ااا لؾؼا اال  و لتؾؿقااذه  ااال الخطااابش قااال:  ـُ َذلِااَؽ إْن َشاااَ  اهللُ  "عااـ غقاارهش المَّ ش فؽااؾ "َوَسااـَُبق 

 احتؿاٍل حرجع اللك كءم الؿصـػ يف إصؾ.

ْحتَِؿااِل، "َفاالتَّْخرِنُج "
ِ
َّٓ َأنَّ اْلَقْجااَف "القجاف"معـاك فِال  "وآحتؿااال "فِال َمْعـَاك آ ، إ

ـْ َحْقُث اْلُجْؿَؾةِ "اْلَؿْطَؾعِ "َمْجُزوٌم بِاْلُػْتَقا بِِف، َقاَلُف فِل   ."، َنْعـِل ِم

│ 

رث ااقـ هذه هل الؿسللة التل  أرت لفا قبؾ قؾقؾش وهال ماـ  هاؿ الؿساائؾش هاق ماا الػا

التخاارحج وآحتؿااال والقجااف؟ وسااقلتقـا عااـ أااا  اهلل التػصااقؾ يف معـااك التخاارحج يف كااءم 

َـّ غقار الؿجازوم اافش وهاذا معـاك  الؿصـِّػش وآحتؿال ذكرت لؽؿ قبؾ قؾقؾ: هق التخرحج لؽا

ْحتَِؿالِ  "َفالتَّْخرِنُج "ققلف: 
ِ
ذا لؿ حجزم اف ش فنن التخرحج الذا ُجزم اف صار وجًفاش وال"فِل َمْعـَك آ

ش وهذا معـك ققلف: ًٓ ْحتَِؿالِ  "َفالتَّْخرِنُج " فنكف حؽقن احتؿا
ِ
ش وسقايت كؼد الؿصـِّػ "فِل َمْعـَك آ

 لفا.

َّٓ َأنَّ اْلَقْجااَف َمْجااُزوٌم "  ي: اقـفؿااا تؼاااربش، "اْلَقْجاافِ "فِاال َمْعـَااك  "وآحتؿااال"قاال:  إ

ا آحتؿال فؾقس مجزوًما افش الن جزم اآحتؿال أخٌص مـ  صحاب القجاقه ، "بِاْلُػْتَقا بِفِ  و مَّ

والؿطؾع هق أارٌح لأللػااظ ، "اْلَؿْطَؾعِ "َقاَلُف فِل "يف الؿذه ش فحقـئٍذ حصبح آحتؿال وجفش 

الؾغقحة ٕال الػتح البعؾل عؾك )الؿؼـع( وهق مطبقعش وهق مـ الؽت  الـػقسة جًدا حؼقؼةش فقاف 

ـْ َحْقُث اْلُجْؿَؾةِ " ؽاد تقجد يف كتاٍب آخرش قال:كؽ  ٓ ت ش حعـل طبًعا هـا ادا حستدركش "َنْعـِل ِم

 حؼقل:  كف عؾك سبقؾ الجؿؾة ٓ عؾك سبقؾ اإلطءث وسقبقـ ذلؽ.
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 ."َوَهَذا َطَؾك إْصاَلِقِف فِقِف َكَظرٌ "

│ 

 هذا تػصقؾ ٓستدراكف يف ققلف: مـ حقث الجؿؾة.

 ."َما َنْلتِل فِل َأَواِخرِ كَِتاِب اْلَؼَضا ِ  َطَؾك"

│ 

 عـدما حتؽؾؿ عـ الػتقاش ذكر هـاك اعض الؼقاعد الـافعة.

 ."َوفِل اْلَؼاِطَدِة اِخَر اْلؽَِتاِب " 

│ 

ذكر تتؿًة لؿا افتتح اف مؼدمتف فقفا  حًضا تبققـش اختصرها هـاا  "ويف الؼاعدة آخر الؽتاب"

 فؼال.

ْحتَِؿاُل َتبْ "
ِ
ـُ َأنَّ َذلِاَؽ َصاالٌِح لَِؽْقكِاِف َوْجًفاا، َفاالتَّْخرِنُج َكْؼاُؾ ُحْؽاِؿ َمْساَلَلٍة إَلاك َماا َوآ قِاق

اا لِاَدلِقٍؾ َمْرُجاقٍح بِالـ ْساَبِة إَلاك َماا َخا ْحتَِؿاُل َنُؽاقُن: إمَّ
ِ
َلَػاُف، َأْو ُنْشبُِفَفا، َوالتَّْسِقَنُة َبْقـَُفَؿا فِقِف، َوآ

َّٓ إَذا ُفِفَؿ اْلَؿْعـَكلَِدلِقٍؾ ُمَساٍو َلفُ  ْحتَِؿاُل إ
ِ
َٓ َنُؽقُن التَّْخرِنُج َأْو آ  ."، َو

│ 

ـُ َأنَّ َذلَِؽ َصالٌِح لَِؽْقكِِف َوْجًفا" اكظر معلش حؼقل:  ْحتَِؿاُل َتْبقِق
ِ
ش حؼقل الشاقم: هـااك "َوآ

فانن العاالؿ  و  فرٌث اقـ التخارحج وااقـ آحتؿاال4 ٕنَّ آحتؿاال مرحؾاة تااعاة اعاد التخارحجش
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ًٓ وٓ وجافش لؽـاف الذا  الػؼقف الذا خرج تخرحج قد حؽقن تخرحًجاا اااطًءش فحقـئاٍذ ٓ حؽاقن احتؿاا

خاارج التخاارحج و راد  ن حبااقـ  ن هااذا التخاارحج حصااؾح  ن حؽااقن وجًفاااش ففاال مرحؾااة تااعااة 

اوي لؾتخرحج وٓحؼة افش فـؼقل: هل احتؿالش فبعدما خرج احتؿؾش وهذه ماـ اااب دقاة الؿارد

 يف التػرحؼ اقـ آحتؿال والتخرحج.

ش "َفاالتَّْخرِنُج " فؼال: عـ آحتؿال مرحؾة تااعة لؾتخرحج ولقس  هال التخارحجش قاال: 

التخارحج عـادهؿ ، "َكْؼُؾ ُحْؽِؿ َمْسَلَلٍة إَلاك َماا ُنْشابُِفَفا، َوالتَّْساِقَنُة َبْقـَُفَؿاا فِقافِ "اد  حبقـ لـاش قال: 

الطاقيف عاـ أااا  اهللش )تخارحج فارٍع عؾاك فاارعش وتخارحج فارٍع عؾااك  كقعاانش وساقايت ماـ كااءم

 صؾ(ش واعضفؿ حجعؾ التخرحج ثءثة  كقاع: )تخرحج فرٍع عؾك فرعش وتخرحج فرٍع عؾك  صؾش 

 وتخرحج فرٍع مـ  صؾ(.

 : هق آستـباط مـ الؽتاب والُسـَّة.فالتخرنج مـ إصؾ - 

 : هق البـا  عؾك الؼقاعد إصقلقة والؼقاعد الػؼفقة.والتخرنج طؾك إصؾ - 

َكْؼاُؾ ُحْؽاِؿ َمْساَلَلٍة إَلاك َماا " : هق ما  أار لف الؿصـِّػ هـااش فؼاال:والتخرنج مـ الػرع- 

ش فتؽقن هـاك مساللٌة مـصاقٌص عؾقفاا ماـ كاءم اإلمام/ حؿاد  و ماـ قاقل  صاحاافش "ُنْشبُِفَفا

 ؿاش فحقـئٍذ كـؼؾ حؽؿ إولك اللك الثاكقة.فتجد مسللٌة تشبففاش ثؿ تسقي اقـف

ا االؼقاسش  و اـػل الػارثش  و االشبفش  و كحق ذلؽش وهذه  هاؿ   وكقػ حؽقن التشبقف؟ المَّ

 إمقر التل تؽقن هبا التسقحة.
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اا لِاَدلِقٍؾ َمْرُجاقٍح بِالـ ْساَبِة إَلاك َماا َخاَلَػافُ "ثؿ قال:   ْحتَِؿاُل َنُؽاقُن: إمَّ
ِ
عاـ حؼاقل: ، "َوآ

 الشااخص الذا خاارج الؼااقلش ثااؿ ذكاار آحتؿااال فنكااف حشااقر عؾااك وجااقد دلقااؾ يف الؿسااللةش قااال:

ا لَِدلِقٍؾ َمْرُجقٍح بِالـ ْسَبِة إَلك َما َخاَلَػفُ " ْحتَِؿاُل َنُؽقُن: إمَّ
ِ
َأْو " حعـل: الن هـاك دلقؾ خالػفش، "َوآ

ا  ن "لَِدلِقٍؾ ُمَساٍو َلفُ   حؽقن  ققى مـفش  و  ن حؽقن مساوًحا لف.ش هـاك دلقٌؾ آخر معارضش المَّ

َّٓ إَذا ُفِفاَؿ اْلَؿْعـَاك" ثؿ قال:  ْحتَِؿااُل إ
ِ
َٓ َنُؽقُن التَّْخارِنُج َأْو آ ش فاء حؿؽاـ  ن تخارج "َو

فرًعا فؼفًقا عؾك فرٍع فؼفٍل آخرش الٓ الذا عرف  عؾاة الحؽاؿ إولش فاء ُاادَّ ماـ معرفاة العؾاةش ٓ 

ا ققااس العؾاة ففاق  عؾاك  اؿطؾؼ الشبف4 ولذلؽ فنن مـ   عػ إققسة الشبف كؿا تعؾؿقنش و مَّ

 وتحؼقؼ الؿـاط كذلؽ  حًضا ققلف والتخرحج عؾقف.

 : -رحؿف اهلل-قال 

ْحتَِؿاَل، َوالتَّْخرِنَج 
ِ
 ."َواْلَؼْقُل: َنْشَؿُؾ اْلَقْجَف، َوآ

│ 

قباؾ:  ن لػاظ الؼاقل حشاؿؾ كاؾ أال ش فؽاؾ قاقٍل يف الؿاذه   هذه الؿسللة التل قؾـاها

ش وكؾ تخرحٍج يف الؿذه  حسؿك  حًضاش وكؾ  ًٓ ش وكؾ احتؿاٍل يف الؿذه  حسؿك قق ًٓ حسؿك قق

ًٓ يف الؿذه .  ما كصَّ عؾقف اإلمام/ حؿد  و  ومل اللقف فغـف حسؿك قق

َواَنةَ "   ."َوَقْد َنْشَؿُؾ الر 

│ 
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ش حعـل:  ن الؼقل قاد حشاؿؾ الرواحاةش فقؽاقن الؼاقل والرواحاة "وقد نشؿؾ الروانة" قال:

ش  ي: وقااد حؽااقن الؼااقل والرواحااة سااقا  يف كػااس "وقااد نشااؿؾ الروانااة" مرتادفااانش فاانًذا ققلااف:

 الؿعـكش كعؿ.

ـِ َأبِل ُمقَسك، َوَرْقرِِهَؿاا " ، َكَلبِل َبْؽرٍ، َواْب ـَ ِمق -رحؿفؿاا اهلل–َوُهَق َكثِقٌر فِل َكاَلِم اْلُؿَتَؼد 

". 

│ 

حؼقل: عـ اعض الؿتؼدمقـ كلال اؽر الخءلش وااـ  ال مقسك قا ل الؽقفاة  ااق عؾال 

مقسك الفاأؿش حطؾؼقن الرواحة وحؼصدون هبا الؼقلش فتشؿؾ ما كص عؾقف  حؿد4 اؾ قد تشاؿؾ 

 القجف والتخرحج وآحتؿال.

ؾؼااقا  اااق اؽاارش فااننؿ هـااا فائاادة يف كؾؿااة ) ااال اؽاار(ش إصااؾ  ن فؼفااا  الؿااذه  الذا  ط 

لؽـ ذكار صااح  ، حؼصدون  اق اؽر عبد العزحز غءم الخءلش وٓ حؼصدون اف الخءل أقخف

)اإلكصاف( يف طقات كتاافش ثؿ كؼؾفا عـ الحارث قبؾفش  ن صاح  )الؿؼـع( لاف اساتخدام االال 

 اؽر فنكف حعـل:  ال الخءل.

، َكَلبِل َبْؽرٍ َوُهَق "واـاٍ  عؾك ذلؽ فنن ققل الؿصـِّػ:   ـَ ِمق ش الؿراد "َكثِقٌر فِل َكاَلِم اْلُؿَتَؼد 

الال اؽر هـا:  اق عبد العزحز غءم الخءلش عبد العزحز اـ جعػرش ولاقس ماراده ااف الخاءلش الًذا 

   اق اؽر هـا:  اق اؽر عبد العزحز ولقس  اق اؽر الخءلش كعؿ.
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َن َطَؾك ِخاَلفِفِ " ْٔ  ."َواْلُؿْصَطَؾُح ا

│ 

ش فنكف اقـ ذلؽ الؿصـِّػ يف مق ٍع آخر تػصقًءش  ن أن حطؾؼاقن الرواحاة "طؾك خالفف"

عؾك كصقص اإلمام/ حؿدش  و ما ُفِفؿ مـ كءم اإلمام/ حؿد مباأرة ماـ اااب اإلماا  دون ماا 

 عدا ذلؽ.

ْحتَِؿااُل " 
ِ
ـْ َوُربََّؿا َنُؽقُن َذلَِؽ اْلَؼْقُل الَِّذي َذَكاَرُه اْلُؿَصاـ ُػ، َأْو آ ، َأْو التَّْخارِنُج ِرَواَناًة َطا

َماِم َأْحَؿَد،  ."َوُربََّؿا َكاَن َذلَِؽ ُهَق اْلَؿْذَهُب، َكَؿا َسَتَراُه إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك ُمَبقَّـًا اإْلِ

│ 

ًٓ  و سااؿاه  حؼااقل الشااقم: الن الؼااقل الااذي ذكااره الؿصااـِّػ  و آحتؿااالش سااؿاه احتؿااا

عـ  حؿدش ولؽـف لؿ حـصش  و لاؿ حؼاػ عؾاك  ناا مـصقصاة4 ااؾ راؿاا تخرحًجا قد حؽقن رواحًة 

 تؽقن هل الؿذه  وسقشقر اللقف يف محؾف.

، َكَؿاا َذَكاَرُه فِال َبااِب اْلُؿقَصاك "َوِققَؾ َطـُْف َكَذا"َوَتاَرًة َنْذُكُر ُحْؽَؿ اْلَؿْسَلَلِة، ُثؿَّ َنُؼقُل: "

َكَؿاا َذَكاَرُه فِال َبااِب َكاَقاِقِض اْلُقُ اقِ  َوَرْقارِِه، َأْو  "ُف َكاَذاَوُحؽِاَل َطـْا"َلُف، َوُطُققِب الـ َؽااِح، َأْو 

ـْ ُفاَلٍن َكَذا" َكَؿا َذَكاَرُه فِال َبااِب اْلِؼْساَؿِة بِِصاقَغِة التَّؿارِنِض فِال َذلِاَؽ، َوَقاْد َنُؽاقُن  "َوُحؽَِل َط

تِِف ِطـَْدُه َفتـَبقَّـْفُ   ."َبْعُضُفْؿ َأْثَبَتُف لِِصحَّ

│ 
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ساللة قؾا  لؽاؿ:  ن معرفاة الاراجح ماـ الؿاذه  اصاقغ ماـ  ن حؼاال: الؿشافقر هذه م

الصحقحش الراجحش  و الن حؼدم الؼقلقـ عؾك أخرش مـ الؿعرفة العؽس وهاق تضاعقػ الؼاقل 

ػ  الؼقل الثاين فنكف حؽقكقا ترجقًحاا لاألولش  الؿؼااؾش مـ صقغ تضعقػ الؼقل الؿؼااؾ الذا َ عَّ

ش فانن لػاظ "َوِققاَؾ َطـْاُف َكاَذا""خار ماا ذكاره الؿصاـِّػ هـااش ققلاف ومـ صقغ تضعقػ الؼقل أ

ش  ي: عاـ اإلمام/ حؿادش  و "َوُحؽَِل َطـْاُف َكاَذا")وققؾ( تدل عؾك تضعقػ الؼقل الؿؼااؾش َ ْو 

ـْ ُفاَلنٍ "  مـ  صحاب  حؿد فقؽقن وجًفا كذا. "َوُحؽَِل َط

فنذا ُ عِّػ الؼقل صاار  فؽؾ هذه مـ صقغ التؿرحضش وصقغ التؿرحض تضعقػ لؾؼقلش

 ي:  "قد حؽاقن اعضافؿ"حعـل اف اإلكصافش  " كا يف كتاال"تؼقحًة لؾؼقل الؿؼااؾش حؼقل الشقم: 

فحقـئاٍذ  قاقل: "ش حارى صاحتفش " ثب  الؼقل الؿضاعػ4 لصاحتف عـاد"اعض فؼفا  الؿذه ش 

 ." اقـف و كبف عؾقف

َٓ َنُؽاقُن  "َنُؼاقُل: َقااَل ُفااَلٌن َكاَذا  َوَتاَرًة َنْحؽِل اْلِخاَلَف فِل اْلَؿْساَلَلِة، ُثاؿَّ "  بَِغْقارِ َواو، َو

، َأْو َأَخاصَّ ِما اا لَِؽْقكِاِف َأَطاؿَّ اَدٍة، إمَّ
ـْ َذَكاَرُه لَِػائِ

َّٓ ُمَقافًِؼا لَِؿا َقْبَؾُف، َلؽِ ـْ اْلُحْؽاِؿ َذلَِؽ فِل اْلَغالِِب إ

ِم، َأْو َنُؽقُن ُمَؼقًَّدا َأْو ُمْطَؾًؼا،  ."َواْلُحْؽُؿ الؿتؼدم بِِخاَلفِِف َوَكْحِقهِ  اْلُؿَتَؼد 

│ 

هذه مسللة  رحد  ن تـتبفقا لفا وهل كثقرة يف كت  الؿتؼدمقـ والؿتلخرحـش وهاق التػرحاؼ 

اقـ ققلفؿ: قال فءٌنش واقـ ققلفؿ: وقال فاءنش فاننؿ الذا قاالقا: وقاال فاءنش ففاق ماـ حؽاحاة 

: وقال فءن ففق مـ الخءف الؿطؾؼش وعـاد غقاره الخءفش مر معـا  ن طرحؼة )الؿؼـع( الذا قال
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اا الذا قاال: قاال فاءٌنش فنكاف لاقس  ففق مـ الخءف الؿطؾؼش والكؿا هق تؼادحٌؿ يف الؼاقل إولش  مَّ

اا اؼقاٍد  حؽاحًة لخءفش فنكف يف الغال  ما حؽاقن هاذا الؼاقل الؿحؽال تؼققاٌد لؿطؾاؼ الجؿؾاةش المَّ

 ػ.واشرٍط  و استثـاٍ   و كحق ذلؽ  و اقص

َوَتااَرًة َنْحؽِال اْلِخااَلَف فِال " الًذا فنذا قال: قال فءن ففق مـ ااب التؼققد4 ولاذلؽ قاال: 

َّٓ ُمَقافًِؼاا لَِؿاا َقْبَؾاُف،  بَِغْقرِ َواو، "اْلَؿْسَلَلِة، ُثؿَّ َنُؼقُل: َقاَل ُفاَلٌن َكَذا  َٓ َنُؽاقُن َذلِاَؽ فِال اْلَغالِاِب إ َو

ـْ َذَكَرُه لَِػائَِدةٍ 
ِم، َأْو َنُؽاقُن ُمَؼقَّاًدا َأْو ُمْطَؾًؼاا، َلؽِ ـْ اْلُحْؽاِؿ اْلُؿَتَؼاد  ، َأْو َأَخاصَّ ِما اا لَِؽْقكِاِف َأَطاؿَّ ، إمَّ

 فؾقس مـ ااب ذكر الخءف. فقؽقن مـ ااب اإلأارة، "َواْلُحْؽُؿ الؿتؼدم بِِخاَلفِِف َوَكْحِقهِ 

اش فقؼقلقن:  ن هذا الؼقاد معتؿاٌد الؿتلخرون الذا ذكروا ققٌل واحًدا ثؿ قالقا: قال فءٌن كذ

عـدهؿش وهذا كثقر يف )اإلقـاع(ش فنكف حذكر كءًما ثؿ حؼقل: قاال لشاقمش  و قاال  ااق العبااسش  و 

قال الشقمش فحقـئٍذ ما ذكره مـ الؼقد مـؼقٍل عـ الشقم/تؼل الدحـ فنكف حؽقن مذهًبا4 ٕكاف ذكار 

 لػظ الؿؼقل مـ غقر حؽاحة خءفش كعؿ.

ـْ َأبِل َبْؽرٍ  َوُربََّؿا"  ."َذَكَر َذلَِؽ لَِؿْػُفقِم َما َقْبَؾُف، َكَؿا َذَكَرُه فِل اْلَعاِقَؾِة َط

│ 

هذا مـ ااب تبققـ الؿػفقمش مـ ااب  ن الؿػفقم قال اف فءٌن ماـ الـااسش فقؽاقن حقـئاٍذ 

 الؿػفقم مـطقًقا االتصرحح االخءف.

ـْ َأبِل َبْؽرٍ َوِهَل ِطَباَرُة ُطْؼَدةٍ  َكَؿا"  ."َذَكَرُه فِل اْلَعاِقَؾِة َط
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

│ 

 حعـل: صعبة.

 ."َوِهَل ِطَباَرُة ُطْؼَدٍة، َوَتاَرًة َنُؼقُل َبْعَد ِذْكرِ اْلَؿْسَلَلةِ "

│ 

طبًعا الػائدة:  حقاًكا الؿسللة القاحدة ففؿفا مـ الؽت  تجؾس فقفا  وقاًتا طقحؾةش مثؾ ماا 

الؿصـَّػ: النا عبارة عؼدةش حعـل: معؼدة ومتعبةش وكثقًرا ما حؼقل الؿصاـِّػ حعـالش  و حشاقر قال 

الؿصـِّػ مـ كتاب )اإلكصاف(: اللك  كف  أؽؾ  هاذه العباارة فاء تحاؾ الٓ االطرحؼاة الػءكقاةش 

 :كشقر  حقاًكا اعبارات كحق العبارة هذه4 ولذا فنن كثقر  هؾ العؾؿ قد تستغؾؼ عؾقفؿ الؿسائؾ

االن حقسار لفاؿ  -سابحاكف وتعاالك-ش االادعا  لاف -عزَّ وجاؾَّ - ول ما حؾجئقن اللك اهلل  - 

 وحسفؾ عؾقفؿ ففؿ هذه العبارة.

إمر الثاين:  ن تعؼقد هذه العبارة قد حؽاقن4 ٕنَّ مصاـػفا لاؿ حؼاقم اصاقاغتفا صاقاغًة  -

رات دوكؿاا الؿطاقٓتش حسـةش وقد حؽقن تعؿدهاش ويف الغال  الكَّؿا التعؿاد حؽاقن يف الؿختصا

 وقد حؽقن لؿ حقفؼ لعبارٍة صحقحةش فء ُادَّ مـ تؼدحٍر وال افٍة فقفا.

وهذه الؿسللة تدلـا عؾك  ن طال  العؾؿ ٓ حظـ  ن العؾؿ سفؾش وٓ حؽتػال يف مراجعاة  

الؿسللة القاحدة االؽتاب القاحد  و االؽتااقـ4 اؾ ٓ ُادَّ  ن حراجاع يف الؿساللة القاحادة الؽتا  

الؽثقرةش فقجد  ن هذه الؽت  قد تقاطلت عؾك ففؿ وسقاث هذه الجؿؾة هبذا الؿعـكش وكثقر ماـ 



 

  

56 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

طؾبة العؾؿ حؽتػل اؽتابش وحـؽر كؾ ففٍؿ خءف ما ففؿف مـ هذا الؽتابش ماع  ن هاذا الؽتااب 

 قد تؽقن عبارتف مشؽؾة.

لااؿ  ولااقٓ"وهـاااك كتاا  ُ لػاا  يف مشااؽءت العباااراتش حتااك  ن  ظااـ الشاااطبل قااال:  

ش  أار اللك هاذا يف "حؽتِػ طال  العؾؿ االؿشؽؾ مـ كءم الػؼفا ش الٓ اؿعرفة  كف مشؽؾ لؽػك

)الؿقافؼات(ش كقكؽ  حقاًكا تعرف  ن هذه الؿسللة مشؽؾة يف حد ذاهتا هاق كصاػ الطرحاؼ4 ٕنَّ 

 معرفة الؿرض هق القسقؾة اللك الدوا ش ومعرفة الؿشؽؾة مسللٌة عؾك حؾفا.

ذي حتساهؾ العؾؿ وحظاـ  كاف حساقر و كاف سافؾش فالغالا   كاف حخطا  يف وطال  العؾؿ ال 

 الػفؿ:

-  ًٓ  .وهق قبؾ كؾ أل   -عزَّ وجؾَّ -: ٕكف حعـل  ول أل  ٓ حستعقـ ااهلل أو

  كف حتؽؾ عؾك ذكائف وظـف  ن إمر سفؾ وحسقر4 ولذلؽ  ذكر  ن  حد الؿشائم وثاكًقا: -

حؼاقل:  ن الؿسااللة الػءكقاة يف  حااد الؽتا  الؿشاافقرة )الاروض(ش حؼااقل: حاقـ كـاا  طالًبااا يف 

ش ما اكحؾ  الٓ اعد طبًعا اعد  راعؿائة وعشرةش حعـال اعاد 
ّ
السبعقـات الفجرحة وهل مشؽؾة عؾل

 راعقـ سـة اكحؾ  عؾقفاش  راعقـ سـة حؼقل:  درسافا وهال مشاؽؾةش فلتجاوزهاا تجااوًزاش والذا 

 حػتحفا دون  حقان لبعض الؿصـػقـش كعؿ. -عزَّ وجؾَّ -اهلل 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َوَتاَرًة َنُؼاقُل َبْعاَد ِذْكارِ اْلَؿْساَلَلِة فِال َضااِهرِ اْلَؿاْذَهِب، َأْو َوَضااِهُر اْلَؿاْذَهِب َكاَذا، َأْو فِال " 

 َٓ اِحقِح َطـْااُف، َأْو فِاال اْلَؿْشااُفقِر َطـْاُف، َو ـْ اْلَؿااْذَهِب، َأْو فِاال الصَّ اِحقِح ِماا َّٓ َوَثااؿَّ الصَّ  َنُؼااقُل َذلِااَؽ إ

 ."ِخاَلٌف، َواْلَغالُِب: َأنَّ َذلَِؽ َكَؿا َقاَل 

│ 

يف ظااهر الؿاذه ش  و الصاحقح يف "هذه عبارات مـ عبارات حؽاحة الخءفش الذا قال: 

 ش هذه الجؿؾ كستػقد مـفا فائدتان:"الؿذه ش  و يف الشفقر عـف

ظااهر الؿاذه   و الصاحقح ماـ الؿاذه   و :  ّن كؾ مساللٍة ُذكار  كاف الػائدة إولك

الؿشفقر مـ الؿذه ش فنن فقفا خءًفا سقاً  وقػ  عؾك الخءف  و لاؿ تؼاػ عؾقافش معـااه:  ن 

الؿصـِّػ  و الؿملػ الذي كؼؾ  عـف قد اطؾع عؾك خءففش تؼقل:  ن الؿسللة فقفا ققٓنش هاذه 

َٓ َنُؼاقُل َذلِاَؽ  "الػائدة إولكش وهاذا معـاك ققلاف:  َّٓ َوَثاؿَّ ِخااَلٌف، َواْلَغالِاُب: َأنَّ َذلِاَؽ َكَؿاا  َو إ

 ."َقاَل 

إمر الثاين ما الػرث اقـ ظاهر الؿذه  والصحقح والؿشفقر؟الػائدة الثاكقة : 

:ضاهر الؿذهب، نستخدم استخدامقـ 

: وهااق الؿاارادش  ن الؿااراد االظاااهر هااق الؿشاافقرش اؿعـااك الظفااقر آسااتخدام إول( 7 

وآكتشارش فقستخدمقه  حقاًكا اؿعـك: آكتشار والظفقرش اؿعـك  ن حؽقن  كثر فؼفاا  الؿاذه  

 عؾقفش وذلؽ سقليت الن أا  اهللش  ن الؿصـػ حؼقل: والظاهر هق الؿشفقر وهق صحقح.
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: وهذا حؽثر عـد الؿتالخرحـ  كثارش  ناؿ الذا  طؾؼاقا ظااهر الؿاذه  آستخدام الثاين (2

مـ العبارةش فنذا قالقا: وظااهر الؿاذه  كاذاش  ي:  كـال  ففاؿ ماـ ظااهر هاذه فقعـقن ما ففؿقه 

العبارة كذا4 ٕنا عبارٌة مطؾؼةش فظاهر الؿسللة اإلطءث وعدم اأارتاط الشارط ماثًءش  و ظااهر 

 الؿذه  عدم استثـا  صقرة فقؽقن ظاهر الؿذه  غالًبا اإلطءث.

.إمر الثاين: الصحقح مـ الؿذهب 

 عؾك قاعدة  و عؾك دلقؾ.اؿعـك:   
ٌ
 ن الرتجقح يف هذه الؿسللة مبـل

.ا ققلف: والؿشفقر م الؿذهب  أمَّ

فقدل عؾك  كف ققل  كثر فؼفا  الؿذه ش وعرف   ن كعرف الؿشفقر الحد  مرحـ ذكرهتا  

 يف  ول حدحثلش كعؿ.

 كؼػ عـد هذاش وصؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿدش وعؾك آلف وصحبف  جؿعقـ.

 
 

 

 

 

 اإلكصاف
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 م معرفة الراجع مـ الخالف

 لؾشقخ/ طبد السالم الشقنعر

  2شرح مؼدمة اإلكصاف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﷽ 

اٍدش وعؾاك آلاف وساؾَّؿ  الحؿد هلل رب العالؿقـش وصاؾَّك اهلل وساؾؿ وااارك عؾاك كبقـاا محؿَّ

 تسؾقًؿا كثقًرا مزحًداش الؾرُفؿَّ اغػر لـا ولشقخـا ولؾؿسؾؿقـ.
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 :-رحؿف اهلل تعالك-الِؿْرَداِوي قال اإلمام/  

ِحقُح " ـْ اْلَؿْذَهِب ِطـَْدُه ُدوَن  َواْلَغالُِب: َأنَّ َذلَِؽ َكَؿا َقاَل. َوَقْد َنُؽقُن َضاِهَر اْلَؿْذَهِب. َوالصَّ ِم

ْفِق َوَرْقرِِه. َو  ُهَق اْلَؿْشُفقُر ِفل  "َضاِهُر اْلَؿْذَهِب "َرْقرِِه َكَؿا َذَكَرُه فِل َباِب ُسُجقِد السَّ

 ."اْلَؿْذَهِب 

│ 

 

﷽ 

هلل رب العالؿقـش و أفد  ّن ٓ اللف الٓ اهلل و أفد  ّن محؿًدا عبده ورساقلف صاؾك  الحؿد

 اهلل عؾقف وعؾك آلف و صحااف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا اللك حقم الدحـش 

ا َاْعُد ...   ُثؿَّ  مَّ

ـْ اْلَؿاْذَهِب ِطـْاَدُه ُدونَ "حؼقل الشقم:  اِحقُح ِما ش "َرْقارِهِ  َوَقْد َنُؽقُن َضاِهَر اْلَؿْذَهِب. َوالصَّ

حعـل:  ّن اعًضا مـ الؿصـػقـ ومـفؿ صاح  الؿؼـع قد حعرب الن هاذه الؿساللة ظااهر الؿاذه  

 فقفا كذاش والصحقح مـ الؿذه  فقفا كذا.

وهذا الرتجقح اـاً  عؾك الظاهر واـاً  عؾك الصحقح عـده هق ٓ عـد غقرهش فؼد حرى غقره 

قح والرتجاقح يف الؿاذه ش فُتؼارر عؾقاف خءف ذلؽش فحقـئاٍذ حؽاقن ماـ اااب تعاارض التصاح

 الؼقاعد التل سققردها الؿصـػ اعده.
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ثؿ قال الشاقم: وظااهر الؿاذه  هاق مشافقر الؿاذه ش سابؼ معـاا قباؾ قؾقاؾ  ّن ظااهر 

 الؿذه  ُحطؾؼ عؾك معـققـ: 

َضاااِهُر "الظاااهر اؿعـااك الظفااقرش فحقـئااٍذ حؽااقن اؿعـااك الؿشاافقرش وهااذا معـااك ققلااف  -

 ."اْلَؿْشُفقرُ  اْلَؿْذَهِب ُهقَ 

والؿعـك الثااين:  ْن حؽاقن الؿاراد االظااهر  ي: ظااهر العباارةش وهاذا الاذي حساتخدمف  -

الؿتلخرونش فحقـئٍذ ٓ ُحـظر لشرٍط  و لؼقٍد  و صاػٍة لاؿ حقردهاا ماـ  تاك اعباارٍة ُكػال فقفاا ذلاؽ 

 التؼققد.

، َأْو اْلَقْج "َوَتاَرًة َنُؼقُل " ـِ َواَنَتْق ،فِل َأَصح  الر  ـِ َواَنَتْق . َأْو َطَؾك َأْضَفرِ الر  ـِ ـِ  َفْق  "َأْو اْلَقْجَفْق

َْضَفاَر ِطـْاَد  ْٕ ََصاحَّ َوا ْٕ َّٓ اْلَؿاْذَهَب. َوَقاْد َنُؽاقُن اْلَؿاْذَهُب ِخاَلَفاُف، َوَنُؽاقُن ا َٓ َتَؽاُد َتِجُد َذلَِؽ إ  َو

ـْ َتاَبَعفُ   ."اْلُؿَصـ ِػ َوَم

│ 

الؽءم السااؼش الؿصـػ يف هذه الجؿؾة حؼقل الّن تصحقح الؿصاـػ ااالرواحتقـ  و  كػس

َّٓ "القجفقـ  و لألظفر مـ الرواحتقـ والقجفقـ غالًبا وهاذا معـاك ققلاف:  َٓ َتَؽااُد َتِجاُد َذلِاَؽ إ َو

 غالًبا ما حؽقن كءمف مقافًؼا لؾؿذه . "اْلَؿْذَهَب 
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ستظفاره لؾؿذه  عـده هق وخالػف غقارهش اف  و ولؽـف يف  حاحقـ قؾقؾة قد حؽقن تصحقح

وحؽقن إصح  و إظفر عـد الؿصـػ ومـ  ،"َوَقْد َنُؽقُن اْلَؿْذَهُب ِخاَلَففُ ": وهذا معـك ققلف

 تااعف  ي: دون مـ عداه.

ُهَؿا َكَذا"َوَتاَرًة ُنْطِؾُؼ اْلِخاَلَف، ُثؿَّ َنُؼقُل " َٓ اْػَؼِة َواْلَعاَدِد. َكَؿا َذَكَرُه فِال َتْػرِناِؼ ال "َأْو صَّ

 ."َوَهَذا َنُؽقُن اْختَِقاَرُه، َوَقْد َنُؽقُن اْلَؿْذَهَب َكَؿا فِل اْلَعَددِ 

ُهَؿااا"حؼااقل الشااقم الن تعبقاار الؿصااـػ الذا قااال:  َٓ ولااؿ حؼااؾ  ولفؿااا والكؿااا قااال:  "َأْو

ُهَؿا" َٓ ُهَؿاا"حؼقل الّن ققلف: ش "َأْو َٓ تحتؿاؾ  ن تؽاقن اختقااًرا لاف وتحتؿاؾ  ن تؽاقن اقاًكاا  "َأْو

ش وهاذا "َوَهَذا َنُؽقُن اْختَِقاَرُه، َوَقْد َنُؽقُن اْلَؿْذَهَب "لؾؿذه ش و أار الؿصـػ هـا لذلؽ وقال: 

 مـ ااب آستؼرا  مـ الؿصـػ لتعبقرات الؿملػ.

ُل "َوَتاااَرًة َنُؼااقُل َبْعااَد ِحَؽاَنتِااِف اْلِخاااَلَف " َوَّ ْٕ ، َأْو َوِهااَل َأَصااحُّ َوا َكَؿااا َذَكااَرُه فِاال  "َأَصااحُّ

 ."اْلَؽَػاَ ِة َوَرْقرَِها، َوَنُؽقُن فِل اْلَغالِِب َكَؿا َقاَل َوَقْد َنُؽقُن َذلَِؽ اْختَِقاَرهُ 

│ 

حؼقل: الّن عـدما حصحح إول فإول  كاف ماـ اااب التصاحقحش لؽـاف قاد حؽاقن اساتثـاً  

 التصحقح وهل وا حة كؿر عؾقفا اسرعة.اختقاًرا لفش وهذه كؾفا  لػاظ 

ُل َأْقَقُس َوَأَصحُّ "َوَتاَرًة َنُؼقُل " َوَّ ْٕ ـُ "َكَؿا َقاَلُف فِل اْلُؿَساَقاِة. َأْو  "َوا ُل َأْحَسا َوَّ ْٕ َكَؿاا  "َوا

 ."َذَكَرُه فِل اِخرِ َباِب ِمقَراِث اْلَغْرَقك َواْلَفْدَمك. َوَهَذا َنُؽقُن اْختَِقاَرهُ 
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│ 

قم الكف الذا عارب ااإققس  و إحساـ فانن هاذا حادل عؾاك  كاف اختقااٌر لؾؿصاـػ حؼقل الش

ولقس اقاًكا لؾؿذه ش الًذا فنذا ققؾ إققس فؾقس اقاًكا لؾؿذه  والكؿا هق اختقاٌر لف عؾاك ماا حاراه 

  كف إكس  لؾؼقاس.

ًٓ مثؾ الؿقفؼش فء حؾزم  ن اختقااره مخاالٌػ ل ؾؿاذه  والعؾؿا  الذا اختاروا يف مسللٍة قق

فؼااد حؽااقن اختقاااره مقافًؼااا لاافش وقااد حخااالػ الؿااذه ش كقااػ حخالػااف؟ هااق حـطؾااؼ مااـ ققاعااد 

 الؿذه  وققاعدهش لؽـ حؽقن  كثر عؾؿا  الؿذه  عؾك خءف ذلؽ.

فؽلكف حؼقل الّن الؿذه  الذي ذه  اللقف إكثر كذاش ولؽـ إققس وإصح هق كذا4 الًذا 

 عؾاك ققاعاد الؿاذه  ٓ ااالـظر عؾك الؼقاعد التل حجري عؾقفا الؿاذه ش 
ٌ
الًذا فآختقاار مبـال

 اللك كثرة الؼائؾقـ اف.

ُح بِاْختَِقاااِرِه َفَقُؼااقُل " َْقااَقى "َوَتاااَرًة ُنَصاار  ْٕ ااِحقُح ِطـْااِدي. َأْو َوا َوِطـْااِدي َكااَذا. َأْو َهااَذا الصَّ

َْوَلك ْٕ َوَهَذا فِل اْلَغالِِب َنُؽقُن ِرَواَنًة، َأْو َوْجًفا. َوَقْد َنُؽاقُن  "َكَذا. َأْو َوُهَق َأْوَلك ِطـِْدي َكَذا. َأْو َوا

َْصَحاِب. َوُربََّؿا َكاَن اْلَؿْذَهَب  ْٕ  ."اْخَتاَرُه َبْعُض ا

│ 

ش "َوِطـْااِدي َكااَذا"هااذا الشااقم حؼااقل: الكااف  حقاًكااا حصاارح   هااذا الؼااقل مااـ عـااده كؼقلااف: 

َوَهَذا فِل اْلَغالِِب "كذاش إققى عـدي كذاش إولك كذاش وهؽذاش حؼقل الشقم: الصحقح عـدي 
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والػارث ااقـ الرواحاة  "َأْو َوْجًفا" ي: قبؾ  ن حختارها الؿقفؼ فتؽقن رواحًة قبؾفش  "َنُؽقُن ِرَواَنةً 

 والقجف  ن الرواحة مـصقصة عـ  حؿد  و مػفقمٌة مـ كءمفش و ما القجف فننا لبعض  صاحاب

  حؿد.

َْصاَحاِب "قال:  ْٕ حعـال: وجاٌف قاد اختااره اعاض إصاحاب  "َوَقْد َنُؽقُن اْخَتاَرُه َبْعُض ا

فء تعارض اقـ  ْن حؽقن اختقاًرا لف وااقـ  ْن حؽاقن  ،"َوُربََّؿا َكاَن اْلَؿْذَهَب "قبؾ الؿقفؼش قال: 

 مذهًبا.

ما حتعؾؼ اؽءم الؿقفاؼش لؽاـ  رحاد  ن كعارف مساللة مفؿاة عـاد الؿتالخرحـش فؼفاا   هذا

الؿذه  الؿتلخرون الذا  طؾؼقا يف مسللٍة  ن الؿختار فقفاا كاذا حاذكرون ذلاؽ يف اعاض الؿتاقن 

 وهذا مشفقر.

حعـاال يف متااقن الؿتاالخرحـ  نااؿ الذا قااالقا الؿختااار كااذا فؿعـااك ذلااؽ  ّن هااذا الؼااقل فقااف 

 ّن هذه الؿساللة فقفاا قاقٓن: مشافقر الؿاذه ش ورواحاٌة  خارىش والرواحاة إخارى ققٓنش  و 

اختارها الشقم تؼل الدحـش فنذا عربوا الّن الؿختار كذا اؿعـك  ن هاذا الؼاقل هاق قاقل الشاقم/ 

 تؼل الدحـ خالػ اف الؿشفقر الذي قال اف إكثر.

تؼال الادحـ والؿقفاؼش وماـفؿ ولذلؽ فنّن عدًدا مـ فؼفا  الؿذه  الؽبار ومـفؿ الشاقم 

 اق الخطابش ااـ عؼقؾش  اق حعؾكش اإغؾ   صحاب  ال حعؾك كؾفؿ لفؿ اختقاارات ٓ تخارج 

عـ دائرة الؿذه 4 ٕنؿ حبـقن اختقاراهتؿ عؾك ققاعد الؿذه ش فاختقاراهتؿ قاد تخاالػ قاقل 

 إكثر مـ فؼفا  الؿذه ش فحقـئٍذ كـس  الؼقل اختقاًرا لفؿ.
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قااارات ٓ تخاارج عااـ دائاارة الؿااذه 4 ٕنااا واحاادة مااـ اثـتااقـ و أااار لفااا وهااذه آخت

 الؿصـػ قبؾ قؾقؾ:

ااا  ْن حؽااقن مساابقًقا وهااذا معـااك ققلااف:  - فقؽااقن  "َوَهااَذا فِاال اْلَغالِااِب َنُؽااقُن ِرَواَنااةً "المَّ

ًٓ قبؾف.  مسبقًقاش فقؽقن قد اختار قق

ا  ْن تؽقن هذه الرواحة لؿ حؽـ مسبقًقا اللقفا -  ولؽـ خرجفا عؾك  صقل  حؿد. والمَّ

فاانذا كااان الؿخاارج لفااا مااـ  صااحاب القجااقه الااذحـ حؽقكااقن عااارفقـ الصااقل  حؿااد 

محقطقـ اؿستـداتف التل حبـال عؾقفاا وهال الؽتااب والُساـَّة ومعرفتفااش فاء أاؽ حقـئاٍذ االن ماا 

 اختاره فنكف حؽقن وجًفا يف مذه   حؿد.

هق وجٌف يف الؿذه : الما ٕكف اختار أقًئا قبؾفش  ولذا فنّن الشقم/ تؼل الدحـ كؾ اختقاٍر لف

 ّن لاف  كثار ماـ كتااب يف تارجقح  بادلقؾ:وما لؿ ُحسبؼ اللقف فنكف حـطؾؼ مـ  صقل اإلماام  حؿادش 

 صقل  حؿد وآستدٓل لفاش مـفا )الؼقاعد الـقراكقة( التل تعرفقناش ومـفا  ّن فؼفا  الؿاذه  

صاااح  الػااروعش ومثااؾ الجااراعش ومثااؾ صاااح  ححؽااقن اختقااارات الشااقم وجقًهاااش مثااؾ: 

اإلكصاااف وغقاارهؿ كثقاارش واإلقـاااعش والن لااؿ حؽااـ قااد ُساابؼ اللااك هااذا الؼااقل الااذي قااال اااف يف 

 الؿذه .

وإمر الثالث:  كف لؿا قال العؾؿا : الّن مـ اجتفاد ماـ عؾؿاا  الؿاذه  الكؿاا حؽاقن ققلاف 

ة الشقم: هؾ الشقم تؼل الدحـ وجًفا الذا كان مـ  صحاب القجقهش اعرتض اعض الـاس يف حقا
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مـ  صحاب القجقه؟ رد عؾقف الؿؼقد فؼال: كعؿش الشقم مـ  صحاب القجقه وٓ أؽش اؾ الكاف 

 قد حؽقن  عؾؿ اـصقص  حؿد و صقلف مـ اعض  صحاب الؼا ل  ال حعؾك.

وكص عؾك ذلؽ مـ هق تؾؿقاٌذ لؾشاقم وأاقٌم لاف مًعاا وهاق الطاقيفش فانّن الطاقيف ُكؼاؾ يف 

قر  عؾك الشقم تؼل الدحـ وجا  يف ترجؿتف  ّن الشقم تؼل الدحـ قر  عؾقاف يف الـحاقش  ترجؿتف  كف

ذكاارت يف أاارح ُمختصاار الرو ااة قااال: ومااـ كااان عالًؿااا اـصااقص  حؿااد ومسااائؾف و صااقلف 

وإدلااة التاال اـااك عؾقفاااش اسااتطاع  ْن حجتفااد عؾااك مااذه  اإلمااام  حؿاادش اؿعـااك:  كااف حخااّرج 

الشااقم تؼال الادحـ ااـ تقؿقاةش  قاار لاف ااذلؽ إكااارش اااـ الؼااقؿش وجقًهااش قاال: وماـفؿ أاقخـا 

 الطقيفش ومـ اعده الّن ما اـاه مـ اختقاراٍت لف فننا تؽقن وجقًها.

الؿفااؿ عـاادي  كـااا كعاارف  ن آختقااار الذا ُ طؾااؼ عـااد الؿتاالخرحـ فؼااالقا الُؿختااارش فاانذا 

والكؿاا عـاد الشاقم/تؼل الادحـ دخؾ  عؾقفا العفد فالؿؼصقد اف الؿختار لقس عـاد الؿصاـػقـ 

 رحؿة اهلل عؾقف4 ّٕن البعؾل جؿع اختقاراتف فُسؿق   ققالف اختقاراٌت ٕجؾ ذلؽ.

ُم َشْقًئا، ُثؿَّ َنُؼقُل " ِحقُح َكَذا"َوُربََّؿا َكاَن اْلَؿْذَهَب. َوَتاَرًة ُنَؼد  َكَؿا َذَكَرُه فِل كَِتاِب  "َوالصَّ

 ."َكَؿا َقاَل. َوُربََّؿا َكاَن َذلَِؽ اْختَِقاَرهُ اْلِعْتِؼ َوَرْقرِِه. َوَنُؽقُن 

│ 

هااذا مااـ ااااب تعااارض الرتجااقحش ففـااا تعااارض عـاادكا  مااران: التؼاادحؿش والتصاارحح 

ُم َشْقًئا ُثؿَّ َنُؼاقُل "االتصحقحش قال:  اِحقُح َكاَذا"َوَتاَرًة ُنَؼد   ي: خءفافش فقؽاقن هاذا ماـ  "َوالصَّ

ااب التعارضش فنذا تعارض كرجح الما ادلقٍؾ خارجل  و اؼاعدٍة خارجقاة ومعـاًك خاارجل غقار 
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كءم الؿصـػش  و كؼقل الن التصرحح االتصحقح ُمؼدٌم عؾك التصاحقح ااالؾػظش فقؽاقن ماا قاال 

 الصحقح كذا فنكف حؽقن تؼدحًؿا.

اِحقُح "حؾفاا  ّن ققلاف: لؽـ راؿا وهذه يف مقا ع ذكرها الؿصـػ يف م ٓ حؽاقن  "َوالصَّ

 ي:  ن الغالا   كاف  "َوَنُؽقُن َكَؿاا َقااَل "تصحقًحا لؾؿذه  والكؿا اختقاًرا لفش وهذا معـك ققلف: 

ُحؼدم تصحقحف عؾك تؼدحؿافش لؽاـ يف اعاض إحااحقـ راؿاا كاان اختقاارهش فقؽاقن ماا ُقادم هاق 

 ؿذه  ولقس هق الؿذه .الؿذه  والؿمخر الؿـصقص عؾك تصحقح هق اختقاره لؾ

 "َقاَل َأْصَحاُبـَا، َأْو َوَقاَل َأْصَحاُبـَا، َأْو َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا َكاَذا، َوَكْحاَقهُ "َوَتاَرًة َنُؼقُل "

ـْ اْصطاَِلِحِف: َأنَّ اْختَِقاَرُه ُمَخالٌِػ لَِذلَِؽ   ."َوَقْد ُطرَِف ِم

│ 

هذا مـ ااب آستؼرا  يف كءم صااح  الؿؼـاع وهاق خااٌص ااف دون ماـ عااداهش  كاف الذا 

فالغالا   ن اختقااره وترجقحاف خاءف  "َقااَل َأْصاَحاُبـَا" و قاال:  "َقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا"قال: 

هذا الؼقل الؿحؽلش ولذلؽ حعـل هذا مقجاقد يف ماذاه   خارى  ناؿ الذا عاربوا اؾػاٍظ ُمعاقـش 

 ـاحًة عـ  ن لف اختقاًرا فقف.حؽقن ك

ا إدب مع العؾؿاا  ماـ جفاةش  و عادم التصارحح اآختقاار4 ٕكاف لاؿ  السبب م ذلؽ: المَّ

حجعؾ كتااف لءختقارش والكؿا جعؾ كتااف لتبققـ الؿذه ش فؾذلؽ الكؿا حرحاد الحاراد الؿاذه  لؽـاف 

و ن  "َقااَل َأْصاَحاُبـَا": حقم   ن حـتبف لف مـ عرف طرحؼتف  ن الؿذه  هق ما كص عؾقف الن قاال

 لف اختقاٌر عؾك خءفف.
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ـْ اْصطاَِلِحِف: َأنَّ اْختَِقاَرُه ُمَخالٌِػ لَِذلَِؽ "  ."َوَقْد ُطرَِف ِم

│ 

 هذا مـ ااب آستؼرا  لؽءمف ولؿ حـص عؾقف.

ُة ُشُققِخـَا"َنُؼقُل  َوَتاَرةً " َكَؿا َذَكَرُه فِل كَِتاِب الظ َفاِر، َوفِل اِخرِ  "اْخَتاَرُه ُشُققُخـَا، َأْو َطامَّ

َْصاَحاِب "َباِب َصرِنِؼ اْلُحْؽِؿ َوِصَػتِِف. َوَتاَرًة َنُؼقُل  ْٕ َكَؿاا َذَكاَرُه فِال  "ُكاصَّ َطَؾْقاِف، َوُهاَق اْختَِقااُر ا

 ."َوِصَػتِِف. َواْلَؿْذَهُب َنُؽقُن َكَذلَِؽ َباِب َصرِنِؼ اْلُحْؽِؿ 

│ 

 هـا تعارض  مران:

 :  كف ذكر آختقار والعامة الشققخ.إمر إول -

 :  كف ذكر اختقار إصحاب.وإمر الثاين -

حؼقل الؿملػ الكف الذا ذكر هذه العبارات عبارة الشققخ  و عبارة اختقار إصاحابش فنناا 

ٕن ققلف إصحاب: )ال( تؼتضل آستغراثش ففق دلقٌؾ عؾك  ن  كثار  دلقٌؾ عؾك  نا الؿذه 4

 إصحاب  و جؿقع إصحاب حختاروا هذا الؼقل.

لقس الؿؼصقد اف الشققخ الؿؼاراقـش والكؿا أاققخ الؿاذه ش  "ُشُققُخـَا"وكذلؽ ققلف: 

 اختقار إصحاب. ي: حؽقن كؿا قال الكف ، "َواْلَؿْذَهُب َنُؽقُن َكَذلَِؽ "وهذا معـك ققلف: 
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ُثؿَّ َنْحؽِال ِخاَلًفاا. َكَؿاا َذَكاَرُه فِال َبااِب  "َهَذا اْلَؿْذَهُب "َوَتاَرًة َنْذُكُر اْلُحْؽَؿ، ُثؿَّ َنُؼقُل "

، ُثؿَّ َنُؼقُل  ًٓ ْساتِ  "َواْلَؿْذَهُب َكَذا"َصرِنِح الطَّاَلِق َوكِـَاَنتِِف. َأْو َنْذُكُر َقْق
ِ
ْثـَاِ  َكَؿا َذَكَرُه فِل َبااِب آ

ُل "فِل الطَّاَلِق. َأْو َنُؼقُل  َوَّ ْٕ َكَؿا َذَكَرُه فِل كَِتاِب الـََّػَؼااِت. َوَنُؽاقُن اْلَؿاْذَهُب َكَؿاا  "َواْلَؿْذَهُب ا

 ."َقاَل 

│ 

حعـل  كف حؼاقل: الذا صاّرح اؽؾؿاة الؿاذه  فالؿاذه  كؿاا قاالش وهاذا تصارحح اؿعرفاة 

الؿسللة خءًفاش والؿسللة الثاكقة  ن ما ُ أاقر اللاك الؿذه ش فالؿذه  تدلـا عؾك مسللتقـ:  ن يف 

 كف الؿذه  )ال( هـا تؽقن عفدحةش حعـل الؿذه  الؿعتؿد  و الؿذه  الؿشفقر هق كذاش والٓ 

 فنن الؼقل الؿؼااؾ مذهٌ   حًضا ٕكف ققٌل يف الؿذه .

َكَؿاا َذَكاَرُه فِال  "َأْحَؿُد، َوِطـَْد ُفاَلٍن َكَذا َأْوَمَل إَلْقفِ "َوَتاَرًة َنْذُكُر ُحْؽَؿ اْلَؿْسَلَلِة، ُثؿَّ َنُؼقُل "

ُم ُحْؽًؿا، ُثؿَّ َنُؼقُل  َبا. َأْو ُنَؼد  َكَؿاا َذَكاَرُه فِال كَِتااِب اْلَغْصاِب.  "َوَأْوَمَل فِل َمْقِ اٍع بَِؽاَذا"َباِب الر 

ـْ َمْدُلقِل َكاَلِمفِ   ."َوَهَذا ُنْمَخُذ ِم

│ 

فؿعـك ذلؽ:  "َأْوَمَل إَلْقِف َأْحَؿُد "فؼفا  الؿذه  الذا قالقا:  هذه الؿسللة  رحد  ن كـتبف لفاش

 ن هذا لؿ حتؽؾؿ اف  حؿد ولقس مبـًقا عؾك الؼقاعدش والكؿا هق مػفقٌم مـ كءم  حؿدش وذلاؽ  ن 

كااءم  حؿااد الذا كااان صاارحًحا يف الثبااات الحؽااؿ والدٓلااة عؾقااف قااالقا كااص عؾقاافش والذا لااؿ حؽااـ 
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لش ولفؿ ققاعد راؿا كليت عؾقفا غًدا يف معرفة إلػاظ التل تادلـا عؾاك صرحًحا فننؿ حؼقلقن:  وم

 اإلحؿا .

فعؾك سبقؾ الؿثال: الذا قال  حؿد يف مسللٍة:  كره كذاش فبعضفؿ حؿؾ هاذه العباارة عؾاك 

كراهة التحرحؿش واعضفؿ حؿؾفاا عؾاك كراهاة التـزحاؾش وحقـئاٍذ الذا قاال  حؿاد يف مساللٍة:  كاره 

قـ: التحارحؿ والؽراهاةش وهاذا ماـ اااب اإلحؿاا  والؽراهاة كاصش والتحارحؿ كذاش فنن فقفا وجف

 الحؿا  الذا كاك  تحتؿؾ ذلؽش اشرط  ن حؽقن الؿسللة تحتؿؾ التحرحؿ.

مثاااٌل آخاار: الذا  حؿااد ُساائؾ عااـ مسااللٍة فتققااػ فقفاااش وٕحؿااد صااقٌغ كثقاارة يف التققااػ 

فقفاا ولاؿ حجا  ساقاً  جؿعفا اعض الؿعاصارحـ يف مجؾاٍد  اخؿش فؽاؾ مساللٍة تققاػ  حؿاد 

ج فقفااا قااقٓن ورواحتااان عااـ  حؿااد لقسااتا  حؽااك الخااءف  و لااؿ ححؽاافش فنكـااا كؼااقل ُحخاارَّ

مـصقصتقـ والكؿا الحؿااً  ماـ اااب اإلحؿاا ش وساقليت هاذا يف كاءم الؿصاـػ الن أاا  اهلل يف آخار 

 كتااف.

ُه فِل َباِب َسْترِ اْلَعاْقَرِة، َواْلَغْصاِب، َكَؿا َذَكرَ  "َوَنْػَعُؾ َكَذا فِل َضاِهرِ َكاَلِمفِ "َوَتاَرًة َنُؼقُل "

َكاِة َواْلَؼَضااِ . َو  ـِ  "الظَّااِهرُ "َوُشُروِط اْلِؼَصاِص، َوالزَّ ْػاُظ اْلُؿْحَتِؿاُؾ َمْعـََقاْق ـْ اْلَؽااَلِم ُهاَق: الؾَّ ِما

َمْعـًاك، َماَع َتْجاِقنِز َرْقارِِه. َوَناْلتِل َهاَذا  َفَلْكَثَر، ُهَق فِل َأَحِدِهَؿا َأْرَجُح. َأْو َما َتَباَدَر ِمـُْف ِطـَْد إْصاَلِقافِ 

َل اْلَؼاِطَدِة اِخَر اْلؽَِتاِب   ."َوَالَِّذي َقْبَؾُف َوَرْقُرُهَؿا َأوَّ

│ 
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هذا ما حتعؾؼ االظاهرش اكظر الذا ُ طؾاؼ الظااهر قؾا  لؽاؿ هـااك ظااهر الؿاذه ش وظااهر 

 الؿذه  ُتستخدم استخدامقـ:

 ظاهر الؿذه  اؿعـك إكثر وهق الؿشفقر يف اإلكصاف وغقره. -

وظاهر الؿذه   ي: ظاهر جؿؾٍة مـ كاءم الؿتالخرحـش فقؼقلاقن ظااهر ماا يف اإلقـااع  -

 كذاش واعضفؿ حتساهؾ فقؼقل ظاهر الؿذه  وحؼصد االؿذه  جؿؾة ما يف الؿـتفك.

 و غقارهش فانن الؿاراد االظااهر  ما الذا ُكس  الظاهر لؽءم أخٍص اعقـف سقاً  كان  حؿاد 

هق الؿعـك الثاينش فقؽقن السقاث والؾػظ حدل عؾك معـققـش لؽـف يف  حدهؿا  رجاح ماـ أخارش 

 فالؿعـك الراجح هق الظاهرش مثؾ معـك الظاهر يف كت   صقل الػؼف تؿاًما.

قاقـ الًذا الذا قال: ظاهر كءم  حؿدش معـك  ن كءم  حؿد ححتؿؾ معـقاقـش ُقادم  حاد الؿعـ

لؼرحرٍة تدل عؾك ذلؽش ففذا الؿؼدم هق ظاهر كءمفش اخءف الـصش الـص صرحح فاء ححتؿاؾ 

 اللك معـًك واحًداش الًذا عـدكا: كصش وكءم  حؿدش ظاهر كءم  حؿدش اإلحؿا  يف كءم  حؿد.

َوَقاْد َنُؽاقُن  "َوَكْحاُقهُ  َكصَّ َطَؾْقِف، َأْو َواْلَؿـُْصقُص َكَذا، َأْو َقاَل َأْحَؿُد َكاَذا"َوَتاَرًة َنُؼقُل "

رِنُح فِال  "اْلَؿـُْصقُص "َو  "الـَّصُّ "فِل َذلَِؽ ِخاَلٌف َفَلْذُكُرُه، َوُربََّؿا َذَكَرُه اْلُؿَصـ ُػ. َو  ُهَق: الصَّ

 ."َمْعـَاهُ 

│ 
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ُهاَق: "هذه الؿسللة الثاكقةش قؾـا الن ما جا  عـ  حؿد كٌص وعاّرف الؿصاـػ الاـص الكاف: 

رِنُح فِل  وظاهٌر وهق ماا ححتؿاؾ معـقاقـ  حادهؿا  رجاحش والحؿااٌ  ول حؿاا  ققاعاٌد ش "َمْعـَاهُ الصَّ

خاصٌة افش فُقخّرج راؿا مـ الـص القاحد رواحتان عـ  حؿدش ففـا اّقـ لـا الؿصـػ كص  حؿادش 

 واّقـ لـا ظاهر كءمف.

كاذاش  و قاال  حؿاد فاالؿعـك  "الَؿـُْصاقُص "حؼقل الشاقم الكاف الذا قاال: كاص  حؿادش  و 

فؿعـاه  ن  حؿاد كاص عؾقاف ولاقس مػفقًماا ماـ كءمافش اكتباف لفاذه  "قال"واحدش فنكف الذا عّبر اا

 ي: راؿاا حؽاقن الؿساللة  "َوَقْد َنُؽقُن فِل َذلِاَؽ ِخااَلٌف َفاَلْذُكُرهُ "الؿسللة هـا معـك كءمف قال: 

تؽقن رواحًة مـصقصًة عاـ  حؿاد  خارىش فقفا مـصقص وفقفا خءُف آخرش فالؼقل الؿؼااؾ قد 

 وقد تؽقن ٕصحاافش فقتعارض الرواحة الؿـصقصة االقجف عـ إصحاب

ومـ ققاعد الرتجقح  ن اعض فؼفا  الؿذه  حؼدمقن الؿـصقص عؾاك القجاقه جؿقًعاا 

ماثًءش فانن الادجقري جاا   كاف يف الاقجقز حؼادم الؿـصاقص دائًؿااش فؿاـ وهذه طرحؼة الدجقري 

جرحح تؼدحؿ الؿـصقص عـدهش ولذلؽ معرفة هذا الؼقل يف مذهبف هاؾ هاق مـصاقص ققاعد الت

 م ظاهر  م الحؿا   م وجف  م احتؿالش حدلـا فقف عـد التعارض اقـ إققال ما الذي ُحؼدم مـفا وماا 

 الذي ٓ ُحؼدمش فقبقـ درجة الؼقل ققًة و عًػا.

َكَؿا َذَكاَرُه  "باَِل ِخاَلٍف فِل اْلَؿْذَهِب "نُد فِقَفا، َفَقُؼقُل َوَتاَرًة َنْؼَطُع بُِحْؽِؿ َمْسَلَلٍة، َوَقْد َنزِ "

َوُهاَق َكثِقاٌر فِال َكاَلِماِف.  "َوْجًفاا َواِحاًدا. َأْو ِرَواَناًة َواِحاَدةً "فِل كَِتاِب اْلَؼَضااِ  َوَرْقارِِه. َأْو َنُؼاقُل 

 ."َوَنُؽقُن فِل اْلَغالِِب فِقَفا ِخاَلٌف َكَؿا َسَتَراهُ 
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│ 

الؿسللة ماـ الؿساائؾ الؿفؿاة جاًدا وهال مساللة كػال الخاءف يف الؿاذه ش هـااك  هذه

مسائؾ ٓ حقجد يف الؿذه  فقفا الٓ رواحة واحدة عـ  حؿدش  و ٓ ُحقجد فقفا الٓ ققٌل واحاٌد يف 

 الؿذه .

قااد حؽااقن يف الؿااذه  طرحؼتااان: طرحؼااٌة تـػاال الخااءف تؼااقل الن هااذه الؿسااللة رواحااة 

  الخاءف فتؼاقل الن يف الؿساللة رواحتاقـ عاـ  حؿادش الساب  يف اخاتءف واحدةش وطرحؼٌة تثب

الطرحؼتقـ: الما  ن الؿثب  اطؾع عؾك ألٍ  لؿ حطؾاع عؾقاف الـاايف وهاذا احتؿاالش والماا  ن ققاعاد 

 ففؿ كصقص  حؿد قد اختؾػ .

فعؾااك ساابقؾ الؿثااال اكظاار معاال: لااق  ن  حؿااد جااا ت عـااف رواحتااان الحااداهؿا ُمطؾؼااٌة 

دةش فنن فؼفا  الؿذه  لفؿ طرحؼتان: اعضفؿ ححؿؾ الؿطؾؼ عؾاك الؿؼقاد ُمطؾًؼاا وإخرى ُمؼق

فقؼقل هل رواحة واحدةش ومـفؿ ماـ حجعاؾ الؿطؾاؼ عؾاك الطءقاف وحجعاؾ الؿؼقاد عؾاك تؼققاده 

 فقجعؾ الؿسللة يف رواحتقـ هذا مثال.

حؼقلاقن مثاٌل آخر: لق  ن  حؿد  فتك اؿسللٍة ثؿ رجع عـفاش فاالؽثقر ماـ فؼفاا  الؿاذه  

الن ما رجع عـف  حؿد حؽقن مؾغًقاش فحقـئٍذ كؼقل الن الؿسللة رواحٌة واحدة عاـ  حؿاد ٕكاف رجاع 

عـ الؼقل إولش ومـفؿ مـ حؼقل وهذا رجحف جؿع مـ  هؾ العؾاؿ وماـفؿ الشاقم تؼال الادحـ 

ًٓ يف الؿذه  والن كان  عقًػاش وهـا اك يف الؿسقدةش  ن ما رجع عـف  حؿد ٓ حؾتغل4 اؾ حبؼك قق
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مسااائؾ اعتؿااد فؼفااا  الؿااذه  عؾااك الرواحااة الؿرجااقع عـفااا وهاال مسااللٌة واحاادة مااذكقرة يف 

 محؾفاش ولؿ حعتؿدوا عؾك الؼقل الؿتلخر عـ  حؿد الذي كص يف الرتاجع عـف.

الًذا  رحاادك  ن تعاارف مسااللة وهاال  ن هـاااك طاارث مختؾػااة يف حؽاحااة الؿااذه  يف كػاال 

ِرَواَناًة "ؿصـػ هـا فؼاال: الن الؿقفاؼ  حقاًكاا حؼاقل هال الخءف والثباتفش وهذا الذي  أار لف ال

الما لؽقكف لؿ حطؾع عؾقف  و ٕكف هق  و مـ كؼاؾ  لؽـ ُحقجد خءفش وجقد هذا الخءف "َواِحَدةً 

ًٓ قبؾ قؾقؾ يف مسللتقـ.  عـف لف قاعدٌة يف اللغا  الخءف الذي ُحؽلش و را  لؽؿ مثا

عـفؿ الجؿع اقـ كصقص  حؿاد واإلكثاار ماـ  ن اعض عؾؿا  الؿذه  ُأفر هـا فائدة: 

كػل الخءفش ومـ  أفرهؿ  اق عؾل اـ  ال مقسك الفاأؿل صااح  اإلرأاادش فنكاف كثقاًرا ماا 

حجؿع اقـ كصقص  حؿد وحؽثر مـ ققلف اء خءف يف الؿاذه   و رواحاة واحادة وكحاق ذلاؽ 

تقلقاد الؿساائؾش ولاذلؽ مـ العباراتش اخءف الؼا ل  اق حعؾك وهق قرحـفش فنكف كان حؽثر مـ 

  لػ كتاب الرواحتقـ والقجفقـش حقلد فقف خءف مـ كصقص  حؿد ومـ الحؿا اتف.

َوُربََّؿا َكاَن اْلَؿْساُؽقُت َطـْاُف ُهاَق اْلَؿاْذَهُب، َباْؾ ُربََّؿاا َجاَزَم فِال ُكُتبِاِف بَِشاْلٍ  َواْلَؿاْذَهُب "

 ."ل َمْسَلَلِة اْشتَِباِه الطَّاِهرِ بِالطَُّفقرِ ِخاَلُفُف. َكَؿا َذَكَرُه فِل كَِتاِب الطََّفاَرِة فِ 

│ 

هذه مسللة هـاك مشفقرة جًدا و طال الؿصـػ عؾقفاش وهذا حادل عؾاك  ن الشاخص قاد 

 حخط .



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

75 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ُثؿَّ َنْحؽِل َرْقاَرُه، َكَؿاا َذَكاَرُه فِال كَِتااِب  "َفاْلِؼَقاُس َكَذا"َوَتاَرًة َنْذُكُر اْلَؿْسَلَلَة، ُثؿَّ َنُؼقُل "

. َأْو  "َواْلِؼَقااُس َكاَذا"َناِت. َأْو َنْذُكُر اْلُحْؽَؿ، ُثؿَّ َنُؼقُل الد   ـِ َكَؿاا َذَكاَرُه فِال َبااِب َتَعااُرِض اْلَبق ـََتاْق

َوَنْؼَتِصاُر َطَؾْقاِف، َكَؿاا َذَكاَرُه فِال كَِتااِب  "فِال ِقَقااِس اْلَؿاْذَهِب "َناْذُكُر ُحْؽاَؿ اْلَؿْساَلَلِة، ُثاؿَّ َنُؼاقُل 

َداِق  َعاِن. َأْو َنْذُكُر اْلُحْؽَؿ، ُثؿَّ َنُؼقُل  الصَّ َكَؿا َذَكَرُه فِل َبااِب اْلِفَباِة.  "َوِقَقاُس اْلَؿْذَهِب َكَذا"َوالؾ 

 ."َوفِل اْلَغالِِب َنُؽقُن َذلَِؽ اْختَِقاَرُه. َوُربََّؿا َكاَن اْلَؿْذَهَب، َكَؿا َسَتَراهُ 

│ 

الذا الؿؼـع وغقره كذلؽ الذا ذكر مساللًة هذه الؿسللة سبؼ  وتؽررتش وهق  ن الؿصـػ 

فنكف الذا عرب اؼقاس الؿذه  فنكاف  "َوِقَقاُس اْلَؿْذَهِب َكَذا"و "َواْلِؼَقاُس َكَذا"وجزم هبا ثؿ قال: 

 حدل عؾك  ن هذه الؿسللة التل  أار اللك  نا الؼقاس هل اختقاره ٓ  نا الؿذه .

َْقَقاِل، ُثؿَّ " ْٕ َٓ َطَؿَؾ َطَؾْقفِ "َنُؼقُل  َوَتاَرًة َنْحؽِل َبْعَض ا اْلَػَرائِِض،  َكَؿا َذَكَرُه فِل كَِتاِب  "َو

ِد، َوُشُروِط اْلِؼَصاصِ  َٓ َْو ْٕ َفاِت ا  ."َوَأْحَؽاِم ُأمَّ

│ 

هذا  حًضا  لػاظ التضعقػ يف الؼقل ٕكاف ٓ عؿاؾ عؾقافش  ي: لاؿ حاذه  اللقاف إكثار ماـ 

  صحاب  حؿد.

اُه َبْعُض " َٓ َطَؿَؾ َوُربََّؿا َققَّ َْصَحاِب َواْخَتاَرُه، َفَقُؽقُن َقْقَلُف، َو ْٕ  ."ا

│ 
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َٓ َطَؿَؾ َطَؾْقافِ "حعـل ققلف:   لعؿاؾ إكثارش  "َو
ٌ
 لؿطؾاؼ العؿاؾش والكؿاا هاق كػال

ٌ
لاقس كػال

اهُ ": ولذلؽ قال  ي: وراؿا ققى الؼقل الاذي كػاك العؿاؾ عؾقاف اعاض إصاحابش  "َوُربََّؿا َققَّ

اد اـػل العؿؾ ٓ كػل مطؾؼ العؿؾ عـاد جؿقاع إصاحاب و كاف فؼاط ٓ ففذا حدلـا عؾك  ن الؿر

 لؾتـظقرش والكؿا قصده ٓ اختقاًرا لألكثر لفش لؿ حختاروه ولؿ حعؿؾقا اف.

ـْ َتاَبَعفُ " َٓ َطَؿَؾ َطَؾْقِف ِطـَْدُه َوِطـَْد َم  ."َو

│ 

كؼاؾ عـافش الؿقفاؼ   ي: ٓ عؿؾ عؾك هذا الؼقل عـد الؿقفؼ وٓ عـاد ماـ تااعاف مِاـ َماـ

 حؽقن قد كؼؾ هذه الؿسللة عـ  حٍدش وذكر تؽقن الن الؼا ل  و تؾؿقذه  اق الخطاب  و غقره.

َكَؿاا َذَكاَرُه  "َهَذا َقْقٌل َقِدنٌؿ، َرَجَع َطـْافُ "َوَتاَرًة َنُؼقُل ُهَق َأْو َرْقُرُه، َبْعَد ِحَؽاَنتِِف اْلِخاَلَف "

َْصَحاِب فِل اْلَغْصِب، َواْلِفَبِة َوَرْقرِ  ْٕ  ."ِهَؿا. َوَقْد َنُؽقُن اْخَتاَرُه َبْعُض ا

│ 

هذه الؿسللة هـا  أار لؽءم الؿؼـاع ثاؿ ذكار تػصاقؾفاش وهال مساللة الؼاقل الؼادحؿ عاـ 

 اإلمام  حؿدش عـدكا اإلمام  حؿد الذا كان لف ققٓن وُعرف تارحم  حد الؼقلقـ فنن لف حالتقـ:

 حؼقل: كـ   ققل كذا ثؿ رجع  عـف.الحالة إولك:  ن حصّرح االرجقعش  -

والحالة الثاكقة:  ٓ حصرح الن حؽقن قد قاال الؼاقل إول يف زماانش ثاؿ يف آخار حقاتاف  -

ًٓ آخر مـ غقر تصرحٍح  كف قد تراجع عـ الؼقل إول.  قال قق



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

77 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

كقػ كعرف  ن هذا الؼقل هق الؼقل إخقر؟ كعرفف عـ طرحؼ الراويش فنن اعاض الارواة 

 حؿد كاكقا لؿ حدركقا  حؿد الٓ يف آخر حقاتف مثؾ: البغقي صاح  الجز  الؿطباقع عـ اإلمام 

 يف الؿسائؾش وغقره كان متؼدًما مثؾ ااـ الحؽؿش فنكف كان متؼدًما مـ  صحاب  حؿد.

وُحعرف الؿتؼدم والؿتلخر مـ  صحاب  حؿد  و كثقٌر مـفؿ ُحعرف الؿتؼدم مـ الؿتالخرش 

احة متؼدمة  م متلخرةش الًذا هذا الؼقل الؼدحؿ لاف حالتاان: الماا  ن فربواحة الصاح  تعرف هؾ الرو

 حرتاجع عـف والما  ٓ حرتاجع عـف.

ذكر الؿصـػ هـا ااتداً  قبؾ  ن حذكر التلصقؾ يف هذه الؿسللةش حؼاقل الكاف الذا ذكار خءًفاا 

ٕن الرجاقع  فانن هاذه الجؿؾاة تضاعقٌػ لفاذا الؼاقل4 "َهاَذا َقاْقٌل َقاِدنٌؿ، َرَجاَع َطـْافُ "ثؿ قاال: 

َْصَحاِب "تضعقٌػ لف ولقس اللغاً ش وهذا معـك ققلف:  ْٕ  ."َوَقْد َنُؽقُن اْخَتاَرُه َبْعُض ا

 لؾخاءفش 
ٌ
فنن الؼقل الذي رجع عـف اإلمام  حؿد فقف طرحؼتان يف الؿذه : ققؾ الكف كػال

 وققؾ وهق الؼقل إكثر مـ  صحاب  حؿد كؿا قؾ  لؽؿ الن الشقم تؼال الادحـ رجحاف و طاال

االرتجقح عؾقفش  ن  ول ققلل اإلمام  حؿد ٓ حؾتغلش ولذلؽ قد حختااره اعاض إصاحابش ااؾ 

 حبؼك اشرط  ن حؽقن قد اختاره اعض إصحابش اد  حػصؾ هذه الؿسللة كؿسللٍة  صقلقة.

اُف َرَجا" َماِم َأْحَؿَد ِرَواَناٌة، َوُرِوَي َطـْاُف: َأكَّ ـْ اإْلِ ُف إَذا ُرِوَي َط َع َطـَْفاا، َفَفاْؾ َتْساُؼُط َواْطَؾْؿ: َأكَّ

َٓ ُتْذَكُر، لُِرُجقِطِف َطـَْفا، َأْو ُتْذَكُر َوُتْثَبُت فِل التََّصاكِقِػ، َكَظًرا إَلك َأنَّ الر   َواَنُة َو ـْ تِْؾَؽ الر  ـِ َطا َواَنَتْق

َخرِ، َوَلْق ُطِؾَؿ  ْٔ ، َفَؾْؿ ُنـَْؼْض َأَحُدُهَؿا بِا ـِ ـِ فِل َوْقَتْق ااِرِع؟ فِقاِف اْجتَِفاَدْن التَّاِرنُخ، بِِخاَلِف ُكَساِخ الشَّ
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ِؿ ِطـْاَد َقْقلِاِف  َْصَحاِب؛ َذَكَرُه اْلَؿْجُد فِل َشْرِحِف َوَرْقُرُه فِل َبااِب التَّاَقؿُّ ْٕ ـَ ا َوإِْن َوَجاَدُه "اْختاَِلٌف َبْق

َٓ َتْبُطُؾ   ."َوَنْلتِل ُهـَاَك َأْنًضا.ُقْؾت "فِقَفا َبَطَؾْت. َوَطـُْف 

│ 

كظاروا كااءم الؿصااـػ ساـلخذه جؿؾااًة جؿؾااة ٕكاف ححتاااج اللااك تػصاقؾش حؼااقل الشااقم: ا

َماااِم َأْحَؿااَد ِرَواَنااةٌ "اااد  يف مسااللٍة مفؿااةش  "َواْطَؾااؿْ " ـْ اإْلِ ااُف إَذا ُرِوَي َطاا ُكؼؾاا  عـااف رواحااةش : "َأكَّ

ُف َرَجَع َطـَْفا" التل جا  عـ اإلماام  صّرح االرجقع عـفاش وقد ُجؿع  الؿسائؾ: "َوُرِوَي َطـُْف: َأكَّ

 حؿد رجع عـفاا ُجؿعا  يف الجامعاة عـاد الشارحعة االراع رساائؾ الؿساائؾ التال تراجاع عـفاا 

 اإلمام  حؿدش و حًضا اعض الباحثقـ جؿعفا يف جز .

َٓ ُتْذَكرُ "قال:  َواَنُة َو  ي: الرواحة الؿتؼدمة التل كص عؾاك الرجاقع  "َفَفْؾ َتْسُؼُط تِْؾَؽ الر 

اد  حعؾؾ لسب  اإلسؼاطش قال لؽقكف رجع عـفا فرجقعاف عـفاا حؾغقفااش  "قِطِف َطـَْفالُِرُج "عـفاش 

 اؿعـك:  نا ٓ تؾغق فحقـئٍذ ُتذكر وُتثب  يف الؽت . "َأْو ُتْذَكُر َوُتْثَبُت فِل التََّصاكِقِػ "قال: 

ـْ اْجتَِفادَ "وعؾؾ آتجاه الثاين قال:  ـِ َط َواَنَتْق ـِ َكَظًرا إَلك َأنَّ الر  ـِ فِل َوْقَتْق وكؾ واحاٍد ، "ْن

مـ هذحـ آجتفادحـ اجتفاٌد قد اكتؿؾ  أروطف و ركاكفش فحقـئٍذ حصح االدلقؾ  كاف لاق اجتفاد 

 آجتفاد إول ثؿ مال لبؼل الؼقلش فحقـئٍذ ٓ كؾغل آجتفاد إول.

َخرِ "قال:  ْٔ َوَلْق "اد ااجتفادش قاال: لؾؼاعدة  كف ٓ ُحـؼض آجتف "َفَؾْؿ ُنـَْؼْض َأَحُدُهَؿا بِا

حعـاال: ولااق ُعؾااؿ التااارحم ولااؿ ُحعؾااؿ الرجااقع فلصاابح  مسااللتان:  ولااك عرفـااا  "ُطِؾااَؿ التَّاااِرنُخ 

 الرجقعش وهـا الذا ُعؾؿ التارحمش فؽلكف  لحؼ حؽؿ الؿسللة الثاكقة االؿسللة إولك.
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اِرعِ "قال:    عؾاك كاءم الشاارع4 ش ٓ حصح لؽ  ن تؼقس كءم الػؼفاا"بِِخاَلِف ُكَسِخ الشَّ

ٕن الشارع الذا تعارض إول مع أخر ولاؿ حـؽار حؿاؾ أخار عؾاك معـاًك حساتؼقؿ دون رفاع 

 إولش فنكـا كحؽؿ الن الثاين كاسمش اخءف كءم الػؼفا  فنكف ٓ حدخؾف الـسم هبذا الؿعـك.

َْصَحاِب "قال:  ْٕ ـَ ا  ي: الؿجاد  "ُه اْلَؿْجاُد َذَكارَ "طبًعا عؾك طارحؼتقـش  "فِقِف اْختاَِلٌف َبْق

اـ تقؿقة يف أرحف وأرحف عؾك الفداحة وهل لؿ تؽؿؾش وتارًة حسؿقنا ُمسقدة  ال الربكات ااـ 

  ي: وغقر الؿجد. "َوَرْقُرهُ "تقؿقةش قال: 

َٓ َتْبُطاُؾ "ثؿ ذكر مق اعفا عـاد ققلاف:  َوَناْلتِل "قاال: ش "َوإِْن َوَجاَدُه فِقَفاا َبَطَؾاْت. َوَطـْاُف 

 ي: يف هذا الؿق ع مـ أرح الؿؼـعش فنكف  ورد هذه الؼاعدة اـػس هذا الؽءم هـا كؼؾاف  "ُهـَاكَ 

 ."ُقْؾُت "هـاكش ثؿ اّقـ ر حف الذي اقـف الؿصـػ هـا ويف الؽتاب أخر التحبقر فؼال: 

َْصَحاِب َطَؾك ِذْكرَِها، َوإِْن َكاَن الثَّاكِل َمْذَهَبُف. َفَعَؾك َهَذا" ْٕ َنُجاقُز التَّْخارِنُج  ُقْؾت: َطَؿُؾ ا

 ."َوالتَّْػرِنُع َواْلِؼَقاُس َطَؾْقِف، َكاْلَؼْقِل الثَّاكِل

َْصَحاِب "حؼقل الشقم:  ْٕ حعـل:  ن  غؾ  إصحاب عؾك  ناؿ حاذكرون  "ُقْؾت: َطَؿُؾ ا

الرواحة التل ُحراجع عـفا اإلمام  حؿدش  و كان قد ُعؾؿ التارحم ولؿ حثب  عـف الرجقع وسقػصاؾ 

 الؿسللة الثاكقة.

كحؽؿ  ن الؼقل الذي رجع اللقاف هاق مذهبافش و ن الؼاقل ش "َوإِْن َكاَن الثَّاكِل َمْذَهَبفُ "قال: 

َفَعَؾاك "إول ُمضعػ لؽـفا ااققةش ما الذي حـبـل عؾك ذلؽ؟ حـبـل عؾقف عدة مـ الؿسائؾ قال: 
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 ي: التػصاقؾ  "َوالتَّْػرِناعُ " حؿادش   ي: البـا  عؾك الؼقل الذي رجع عـاف "َهَذا َنُجقُز التَّْخرِنُج 

تؿاًماش ولؽـ مـ مرجحاات الؼاقل الثااين  ن  "َكاْلَؼْقِل الثَّاكِل"كذلؽش  "َواْلِؼَقاُس َطَؾْقفِ "عؾقفش 

  حؿد قد رجع عـ إول.

َطاَنِة: َفانِْن َفَعَؾك َهَذا َنُجقُز التَّْخرِنُج َوالتَّْػرِنُع َواْلِؼَقاُس َطَؾْقِف، َكاْلَؼْقِل الثَّاكِل. " َقاَل فِل الر 

ُل إْن ُجِفَؾ ُرُجقُطُف َطـْاُف. َوِققاَؾ: َأْو ُطِؾاَؿ. َوُقْؾـَاا: َمْذ  َوَّ ْٕ َهُباُف َماا ُطِؾَؿ التَّاِرنُخ َفالثَّاكِل َمْذَهَبُف ِققَؾ: ا

 ."َقاَلُف َتاَرةً 

│ 

االن كاكا   "التَّاِرنُخ َفنِْن ُطِؾَؿ "هـا ذكر كػس الؽءم السااؼ لؽـف قال عؾك الرعاحةش قال: 

وهاذا ُمساؾؿ دائًؿاا  ن  "َفالثَّااكِل َمْذَهَبافُ "لف رواحتان:  حدهؿا متؼدمة وإخرى متالخرةش قاال: 

 الثاين مذهبف.

ُل إْن ُجِفَؾ ُرُجقُطُف َطـْفُ "قال:  َوَّ ْٕ حعـل كحاـ قؾـاا الماا  ن ُحجفاؾ والماا  ن ُحعؾاؿش ش "ِققَؾ: ا

وهاذا قاقل  اعقػ جاًداش  "َوِققاَؾ: َأْو ُطِؾاؿَ "حعـل ُعؾؿ التارحم وُجفؾ  كف قد تراجع عـفش قال: 

 وهق  ن  حؿد الذا تراجع عـ ققٍل فقؽقن إول مذهبف هذا ققل  عقػ.

الن مذهباف ماا اـااه عؾاك الادلقؾ ُمطؾًؼااش اادلقؾش فـؼاقل  "َوُقْؾـَا: َمْذَهُبُف َما َقاَلُف َتاَرةً "قال: 

و حؿد صّرح االرجقع فؽقػ كؼقل الن  ول هق ققلاف؟ كعاؿش قاد كؼاقل الن الؿاذه  هاق إولش 

 لؽـ كقػ تؼقل الن مذهبف هق إول؟
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َر اْلَجْؿُع َوُطِؾَؿ التَّاِرنُخ، َفِؼقَؾ: الثَّاكِل َمْذَهُبُف. َوقِ " ُل. َوَقاَل فِل اْلُػُروِع: َفنِْن َتَعذَّ َوَّ ْٕ قاَؾ: َوا

 ."َوِققَؾ: َوَلْق َرَجَع َطـُْف. َوَقاَل فِل ُأُصقلِفِ 

│ 

  ي: ااـ مصؾح قال يف كتاب إصقل وهق مطبقع. "َوَقاَل فِل ُأُصقلِفِ "

ْوَ ِة وَ " ةِ َوإِْن ُطِؾَؿ َأْسَبُؼُفَؿا َفالثَّاكِل َمْذَهُبُف، َوُهَق َكاِسٌخ. اْخَتاَرُه فِل التَّْؿِفقِد َوالرَّ  ."اْلُعدَّ

│ 

ْوَ ِة "ٓاـ خطابش  "التَّْؿِفقدِ "طبًعا  ةِ "لؾؿقفؼش  "َوالرَّ  ٕال حعؾك. "َواْلُعدَّ

ِل َوَصااِحبِِف َكَؼْقلِِفَؿاا. َهاَذا َقاْقٌل َقاِدنؿٌ " ٌل: َواْلَعَؿاُؾ َطَؾاك َكاَذا َوِذْكُر َكااَلِم اْلَخاالَّ ، َأْو َأوَّ

َماُم َأْحَؿُد  . َقاَل اإْلِ ـِ ْق َل "َكـَصَّ َوَّ ْٕ َوَجاَزَم بِاِف  "إَذا َرَأْنت َما ُهَق َأْقَقى َأَخاْذُت بِاِف َوَتَرْكات اْلَؼاْقَل ا

ِمِديُّ َوَرْقُرهُ  ْٔ  ."ا

│ 

ااف كقًعاا ماا لؾرعاحاة يف اكظر معلش طبًعا كءم الؿقفؼ يف الػاروع ويف إصاقل تؼرحًباا مشا

ِل َوَصااِحبِِف َكَؼْقلِِفَؿاا"حسقرة جًداش لؽـ كؼػ عـد ققلاف:  [41:77الجؿؾة ]  "َوِذْكُر َكاَلِم اْلَخالَّ

ُأافر جاًدا يف ش "َكَؼْقلِِفَؿاا. َهاَذا َقاْقٌل َقاِدنؿٌ "وهق  اق اؽر عبد العزحز اـ جعػار غاءم الخاءل 

ودائًؿاا ماا ش "َهَذا َقاْقٌل َقاِدنؿٌ "حاٍت عـ  حؿد وحؼقلقن كءم الخءل وتؾؿقذه  نؿ حذكرون روا



 

  

82 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ُحعاب عؾقفؿا التساهؾ يف ذلؽش فننؿ حتساهؾقن كثقًرا يف الحؽؿ الن  حؿد هذا ققلاف قادحؿش وٓ 

 حذكرون ما حدل عؾك  ن هذا ققٌل قدحؿ.

ولذلؽ اعضفؿ قد حؼبؾ ققلفؿا فحقـئٍذ ححؽاؿ االن هاذه الرواحاة حضاعػفا لؽقناا قدحؿاة 

و ن الثاكقة هل الجدحدةش واعضافؿ ٓ حؼبؾفاا الٓ اادلقؾ كالن ُحعارف التاارحم ماثًءش  و  ن ُحعارف 

الراوي الؿتلخر والؿتؼدم مـ  صحاب  حؿدش الن حؽقن الؿتؼدم مات يف حقاة  حؿاد  و  دركاف 

 متؼدًماش والؿتلخر لقس كذلؽ.

ًداش حتك ققؾ الكف قاد فعؾك سبقؾ الؿثال:  ن السحاث اـ مـصقر الؽقسج رواحتف متؼدمة ج

رجع عـ الؿسائؾ التل رواها اإلسحؼش فؾؿا عؾؿ السحاث اـ مـصقر اذلؽ و كف ققاؾ الن  حؿاد 

قد رجع عـ إققال التل  فتك هبا يف هذه الؿسائؾش حؿؾ السحاث مسائؾف عؾك ظفره حتاك  تاك 

 اغداد و عاد سمال  حؿد مرًة  خرى.

دة4 ٕكاف  عااد سامالفا مارًة  خارى ولذلؽ فانن مساائؾ الساحاث ااـ مـصاقر قدحؿاٌة جدحا

وقر ها مرًة  خرى عؾك  حؿد فلقره عؾقفاش وهذا حدل عؾك تؼقحة مسائؾ السحاث اـ مـصقر والن 

كان يف مق ع  و مق عقـ مرت عؾقف  ناؿ  اعػقا مساائؾ الساحاث ااـ مـصاقر لؽقناا قدحؿاة 

طق  البغدادي يف تاارحم والحؼقؼة  نا ُمؼرةش والؼصة هذه ذكرها البغدادي يف تارحم اغدادش الخ

ٌل "اغدادش الًذا الخءل وصااحبف كثقاًرا ماا حطؾؼاقن:  قاقلل  حؿادش قاال:  "َهاَذا َقاْقٌل َقاِدنٌؿ َأْو َأوَّ

  ي: عؾك الؼقل الثاين. "َواْلَعَؿُؾ َطَؾك َكَذا"
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ـِ "قااال:  ااْق حعـاال:  ن الؼااقل الؼاادحؿ الؼااقل الجدحااد كالـصااقـ عااـ اإلمااام  حؿااد  "َكـَصَّ

َقااَل "انش ثؿ ذكر مـصقًصا عـ اإلمام  حؿد حدل عؾك  ن الثاين هق مذهبفش حؼقل: فؽلنؿا رواحت

َماُم َأْحَؿُد  َأَخاْذُت بِاِف َوَتَرْكات اْلَؼاْقَل " مـ الؼاقلقـ  و ماـ إدلاةش "إَذا َرَأْنت َما ُهَق َأْقَقى"اإْلِ

َل  َوَّ ْٕ  ."ا

ؽ  كاف قاال تركا  حعـال فلحؿد حادل عؾاك  كاف الذا غقار اجتفااده يف زمااٍن ثااٍن فؿعـاك ذلا

رجع  عـ الؼقل إولش فلتك الؿصـػ هبٍذا الـص تبًعا ٓاـ مػؾح يف إصقل لقادلؾ عؾاك  ن 

ِماِديُّ " الؼقل الثاين هق اؿثااة الرجقعش ثؿ قال: ْٔ أمادي الحـبؾال ولاقس أمادي  "َوَجَزَم بِِف ا

 .صاح  إصقل

ُل َمْذ " َوَّ ْٕ ْجتَِفاااِد َوفِقااِف َوَقاااَل َبْعااُض َأْصااَحابِـَا: َوا
ِ
َٓ ُنااـَْؼُض بِآ ْجتَِفاااَد 

ِ
َنَّ آ

ِٕ َهُبااُف َأْنًضااا؛ 

 ."َكَظرٌ 

│ 

اقـ مسللة التل رجع عـفا والتل لؿ حرجع عـفاش و ما التل رجع  هؾ هق مذهٌ  لف؟ كػرث

قال فقف كظارش ماـ الصاع   ن تؼاقل: الناا ماذهٌ  لاف فقاف كظارش هال  -كؿا ذكر الؿصـػ-عـفا 

 رواحٌة يف الؿذه  ااققةش لؽـ كقنا مذهًبا ٕحؿد فقف كظر.

ُجقِع، َوَبْعُض َأْصَحابِـَ " َح بِالرُّ ا َخاَلَػ، َوَذَكَرُه َبْعُضُفْؿ ُمْؼَتَضك َكاَلِمِفْؿ. َوَنْؾَزُمُف َوَلْق َصرَّ

 ."اْكَتَفك
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│ 

حعـل ذكر حؼقل الن الؿخالػة هذه اعضفؿ حؼقل لقس صرحًحا مـ كءمف والكؿا هق مؼتضك 

 كءمف4 حعـل مػفقم كءمفؿ ولقس صرحًحا يف ذلؽ.

لِ "َنْحؽِاال اْلِخاااَلَف ُثااؿَّ َنُؼااقُل  َوَتاااَرةً " َوَّ ْٕ َكَؿااا َذَكااَرُه فِاال َباااِب كَِتاااِب  "َواْلَعَؿااُؾ َطَؾااك ا

 ."اْلَؼاِ ل إَلك اْلَؼاِ ل، َوَنُؽقُن اْلُحْؽُؿ َكَؿا َقاَل 

│ 

  ي  ن العؿؾ والؿشفقر هق إول.

َْقَقاِل، ُثؿَّ " ْٕ َواَناِت، َأْو ا َكَؿاا َذَكاَرُه فِال َبااِب  "َوُهاَق َبِعقاٌد "َنُؼقُل  َوَتاَرًة َنْحؽِل َبْعَض الر 

َكا َواْلَؼْذِف َوَرْقرِِهَؿا  ."َحد  الز 

│ 

  ي حؽقن تضعقًػا لف.

َْصااَحاِب َفااَلْذُكُرهُ " ْٕ حعـاال لااقس اللغاااً  لؾؼااقل والكؿااا هااق  "َوَقااْد َنُؽااقُن اْخَتاااَرُه َبْعااُض ا

 تضعقػ.

َٓ َكْؼَؾ فِقَفاا ِطـْاَدُه، َكَؿاا َذَكاَرُه َوَتاَرًة َنْذُكُر ُحْؽَؿ َمْسَلَلٍة، " ا  ُثؿَّ َنْخُرُج ِمـَْفا إَلك َكظِقَرتَِفا ِمؿَّ

َوفِل َباِب اْلَقَكاَلِة بَِؼْقلِاف  "َوَكَذلَِؽ َنْخُرُج فِل الـَّاضِرِ فِل اْلَقْقِػ "فِل َأَواِخرِ َباِب اْلَحْجرِ فِل َقْقلِِف 

َِجقرِ  " ْٕ ـِ  َوَكَذلَِؽ َنْخُرُج فِل ا ـْ ِطـِْدهِ  "َواْلُؿْرَتِف ا َتاَبَع َرْقَرُه، َأْو َقاَلُف ِم  ."َفَقُؽقُن إمَّ
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│ 

ج حؼاقل:   ي: ماـ  "ُثاؿَّ َنْخاُرُج ِمـَْفاا"حعـل هق ماذا حؼقل؟ حؼاقل: الن الشاقم  حقاًكاا حخارِّ

َٓ َكْؼاَؾ فِقَفاا"حعـل: مـ ااٍب آخارش  "إَلك َكظِقَرتَِفا"الؿسللة  ا  يف كااظر الققاػ مثاؾ التخارحج  "ِمؿَّ

مـ ااب الحجرش ووجف اإللحااث  ن الاقلل يف الحجار لاف وٓحاة الطاءٍثش والـااظر يف الققاػ لاف 

 وٓحة الطءثش فـاس  كؼؾ الحؽؿ عؾقف.

َِجقرِ َواْلُؿْرَتِفـ"قال:  ْٕ  حعـل: اللحاًقا لفا االقكالة. "َوَكَذلَِؽ َنْخُرُج فِل ا

ا َتاَبَع َرْقَرهُ " ـْ ِطـِْدهِ َأْو قَ  َفَقُؽقُن إمَّ  هذه دائًؿا حذكرها الؿصـػ.ش "اَلُف ِم

 ."َوَقْد َنُؽقُن فِل اْلَؿْسَلَلِة َكْؼٌؾ َخاصٌّ َلْؿ َنطَِّؾْع َطَؾْقِف، َفَلْذُكُرُه إْن َضِػْرت"

│ 

 .[17]حقسػ:﴾َوَفْقَق ُكؾ  ِذي ِطْؾٍؿ َطِؾقؿٌ ﴿

ـْ َكظِقَرتَِفا، َوُهَق َكثِقٌر فِل َكاَلِمفِ  َأوْ " ًٓ ِم ُج فِقَفا َقْق  ."َنْذُكُر ُحْؽَؿ َمْسَلَلٍة، ُثؿَّ ُنَخر 

│ 

 هذا كثقر وهق  كثر التخرحج مـ هذا الصقرة.

ًٓ يف  "َواْلُحْؽُؿ َكَالَّتِل َقْبَؾَفاا" حعـال: اؿعـاك  كاف قاد حجاد فقفاا الشاارح قاد حجاد فقفاا قاق

 حطؾع عؾقف الؿصـػش فحقـئٍذ حذكره.الؿذه  ولؿ 
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ـْ " ُج ِما ، ُثاؿَّ ُنَخار  ـِ ـِ ُمَتَشابَِفَتْق ـِ َمـُْصقًصا َطَؾْقِفَؿا فِل َمْسَلَلَتْق ـِ ُمْخَتِؾَػْق  َوَتاَرًة َنْذُكُر ُحْؽَؿْق

ُْخَرى، َكَؿا َذَكَرُه فِل َباِب َسْترِ اْلَعْقَرِة َوَرْقرِهِ  ْٕ  ."إْحَداُهَؿا ُحْؽَؿَفا إَلك ا

│ 

 هذا تطبقؼ لؿسللة سققرد أن تلصقؾفا اعد قؾقؾ.

َولِْْلَْصَحاِب فِل َجَقاِز الـَّْؼِؾ َوالتَّْخرِنِج فِل ِمْثِؾ َهَذا َوَأْشَباِهِف ِخاَلٌف، َوَناْلتِل فِال اْلَبااِب "

ِل كَِتاِب اْلَقَصاَنا َواْلَؼْذِف َوَرْقرِِهَؿا، َوَنْلتِل َذلَِؽ فِ  ًرا اْلَؿْذُكقِر فِل َأوَّ ل اْلَؼاِطَدِة اِخَر اْلؽَِتاِب ُمَحارَّ

 ."إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك

│ 

سقليت الن أا  اهلل الن  مؽـ القق  يف مسللة الـؼؾ والتخارحجش الـؼاؾ والتخارحج لاف صاقر 

ج ماـ   و  حقال لقس  صقر كؼقل  حقال مـفا:  ن حـص  حؿد يف مسللتقـ عؾك حؽؿقـش فقخرِّ

 ؿسللة إخرىش فقؽقن يف كؾ مسللٍة حؽٌؿ مـصقص وحؽٌؿ مخرج.كؾ مسللٍة خءًفا يف ال

مثًء: مسللة يف القكالة ومسللة يف اإلجارةش كص  القكالة عؾك الجقازش وكص  اإلجاارة  

عؾك الؿـعش فــؼؾ مسللة اإلجارة اللك القكالةش ومسللة القكالاة اللاك اإلجاارةش هاؾ هاذا جاائٌز  م 

ٓش سقليت الن أا  اهلل يف كءم الؿصـػ4 ٕن هاذا التخارحج ماا اإلأاؽال فقاف؟  ن هاذا التخارحج 

ؽقن تخرحًجا مخالًػا لؾؿـصقصش الذ الؿـصقص لف حؽؿ والتخرحج مخالٌػ لفش ففاؾ حصاح سق

 التخرحج عؾك خءف الؿـصقص فقؽقن يف الؿسللة خءٌف  م ٓ سقليت الن أا .
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ـْ اْلَؿَسا"  ائِِؾ َوَتاَرًة َناْذُكُر ُحْؽاَؿ َمْساَلَلٍة َوَلَفاا َمْػُفاقٌم. َفُربََّؿاا َذَكاْرت اْلَؿْػُفاقَم َوَماا فِقاِف ِما

 َواْلِخاَلِف، إْن َكاَن َوَضِػْرت بِِف.

َْصاَحاِب َأْو َبعْ  ْٕ ـْ ا ُؼقَن ِم ِضاِفْؿ، َوُربََّؿا َأْصَؾَؼ اْلِعَباَرَة، َوِهَل ُمَؼقََّدٌة بَِؼْقٍد َقْد َققََّدَها بِِف اْلُؿَحؼ 

َْصَحاِب إْن َتَقسَّ  ْٕ ـْ ا ـْ َقاَلُف ِم  َر.َفُلَكب ُف َطَؾْقِف، َوَأْذُكُر َم

اا، َواْلُؿاَراُد اْلُخُصاقُص َأْو َطْؽُساُف، َوَقَصاَد َ اْرَب اْلِؿَثااِل، َفـَُبق ـُاُف  َوَتاَرًة َنُؽقُن َكاَلُماُف َطامًّ

 ."َوَسَقُؿرُّ بِؽ َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلك

│ 

حعـاال هااذه طرحؼااة الؿصااـػ يف الشاارحش لؽااـ حفؿـااا  ن هااذه الطرحؼااة تاادلؽ عؾااك ففااؿ  

 ن اعض الؽت  وخاصًة الؿختصرات قد تؽقن مطؾؼًة ولقس الؿراد هبا اإلطاءثش  الؽت  وهق

اؾ لفا ققٌد مذكقٌر يف غقار محؾافش وقاد تؽاقن كاذلؽ عاماًة والكؿاا الؿػاروض الخصاقصش وقاد 

حذكر فقفا مثال مسللٍة ولقس الؿؼصقد حؽؿ هذه الؿسللة اعقـفا والكؿا هق مـ ااب الؿثالش ففاذا 

ػ  ورده لبقان مـفجف اشرح الؽتاب الٓ  ن لاف دٓلاًة مفؿاة وهال معرفاة الؽءم والن كان الؿصـ

 كقػقة قرا ة كت  الػؼف.

َولِْؾُؿَصـ ِػ فِل كَِتابِِف ِطَباَراٌت ُمْخَتِؾَػٌة فِل ِحَؽاَنِة اْلِخااَلِف َرْقاَر َذلِاَؽ، َلاْقَس فِال ِذْكرَِهاا " 

ل َطَؾك ُكؾ  َمْسَلَلٍة إْن َكاَن فِقَفا ـُ بَِصَدِدِه، َفِؾَذلَِؽ َتَرْكـَا ِذْكَرَها، َوُأَحش  ا ِخااَلٌف َكبِقُر َفائَِدٍة فِقَؿا َكْح

ـْ َذلَِؽ َواصَّ  ـْ اْلَؿْذَهِب ِم ِحقَح ِم ـُ الصَّ ُؼ بَِؿْػُفقِمَفا َوَمـُْطقِقَفا، َوُأَبق  ـُ َما َنَتَعؾَّ ِف، َؾْعت َطَؾْقِف، َوُأَبق   ُكؾ 

ـْ َهَذا التَّْصـِقِػ، َوَرْقُرُه َداِخٌؾ َتَبًعا، َوَهَذا ُهَق الَِّذي َحَداكِل ُف اْلَؿْؼُصقُد َواْلَؿْطُؾقُب ِم إَلك َجْؿِع  َفنِكَّ
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ـْ  َهااَذا اْلؽَِتاااِب لَِؿِسااقِس اْلَحاَجااِة إَلْقااِف؛ َوُهااَق فِاال اْلَحِؼقَؼااِة َتْصااِحقٌح لُِؽااؾ  َمااا فِاال َمْعـَاااُه ِماا

 ."اْلُؿْخَتَصَراِت 

│ 

هذا  كا ذكرت يف  ول أرحل الققم  ن صاح  اإلكصاف لاف ثءثاة  غاراض ماـ أارحفش 

التصحقح يف الؿذه ش فنن لاف  غراً اا وا احًة  وهـا صرح هبذه إغراض  و اعضفا وهق اقان

 يف ذلؽ.

َٓ ِخااَلَف " ـْ إْصاَلِق اْلِخاَلِف، َوَقاْد َأْذُكاُر َمَساائَِؾ  َٓ َتْخُؾق ِم ُت  َٓ َفنِنَّ َأْكَثَرَها َبْؾ َواْلُؿَطقَّ

ِؼَفا بَِفا، َأْو لَِؿْعـًك اَخَر ُأَبق ـُ   .  "ُف، َوَأْذُكُر اْلَؼائَِؾ بُِؽؾ  َقْقٍل َواْختَِقاُرهُ فِقَفا، َتْقصَِئًة لَِؿا َبْعَدَها لَِتَعؾُّ

َر َذلَِؽ، َوَأْذُكُر إْن َكااَن فِال اْلَؿْساَلَلِة ُصاُرٌق " َم، َوَأْصَؾَؼ إْن َتَقسَّ َػ، َوَقدَّ َح، َوَ عَّ ـْ َصحَّ َوَم

ـْ اْلَؼائُِؾ بُِؽؾ  َصرِنٍؼ، َوَقْد َنُؽقُن لِْؾِخاَلِف فَ  اَر، لِْْلَْصَحاِب، َوَم اُد ُمَبقَّـَاٌة َطَؾْقاِف، َفَلْذُكُرَهاا إْن َتَقسَّ
َقائِ

َواَنااِت َأوْ  اِجَح ِمـْاُف، َوَقاْد َنُؽاقُن التَّْػرِناُع َطَؾاك َبْعاِض الر   َوإِْن َكاَن فِقَفا ِخاَلٌف َذَكْرتاف َوَبقَّـْات الارَّ

ُػ َأْو َبْعَضُف َفُلْكِؿُؾُف، َوُربََّؿا َذَكاْرت اْلَؿْساَلَلَة فِال اْلُقُجقِه ُدوَن َبْعٍض، َفَلْذُكُرُه، َوُربََّؿا َذَكَرُه اْلُؿَصـ  

ـْ َأَراَدَها َخرِ لَِقْسُفَؾ اْلَؽْشُػ َطَؾك َم ْٔ ْت َأَحُدُهَؿا َطَؾك ا ـِ َأْو َأْكَثَر، َأْو َأَحؾَّ  ."َمَؽاَكْق

│ 

 عـدكا هـا مسللتان يف مسللة التػرحع ويف ذكر الؿسللة يف غقره  كثر مـ مق ع:
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: مسللة التػرحع عـدكا قاعدة عـاد فؼفاا  الؿاذاه  جؿقًعاا:  ن إصاؾ يف إمر إول -

التػرحع الكؿا حؽقن عؾك الؼقل الراجح4 ولذلؽ الذا قالقا هذه الؿساللة عؾقفاا التػرحاعش 

فؿعـك ذلؽ  ن الؼقل فقفا هق الاراجحش ولؽاـ  حقاًكاا وهاذا لاقس دائًؿاا قاد حػرعاقن 

 عؾك الؼقل الؿرجقح.

َواَناِت َأْو اْلُقُجاقِه "هذا  أار لف الؿصـػ قال:  ولذلؽ  َوَقْد َنُؽقُن التَّْػرِنُع َطَؾك َبْعِض الر 

 والٓ إصؾ  ن التػرحع الكؿا حؽقن عؾك الؼقل الراجح. "ُدوَن َبْعضٍ 

 ن الؿسللة قد ُتذكر يف مق عقـ  و  كثرش وهـاا حاليت كثارة مؿارساة طالا   إمر الثاين: -

عؾقاف -كتا  الػؼاف لؿعرفتاف ماقاطـ الؿساائؾ ومقا اعفاش وكاان اعاض الؿشااحم العؾؿ لؼرا ة 

حؿتحـ الطءب اؿعرفة مقاطـ الؿساائؾش فقؼاقل: الن الؿساللة ُتاذكر يف ماقطـ كاذا  -رحؿة اهلل

[ ُذكر فقف الؿسللة فلحـ مثًءش  و حؼقل: هذه الؿساللة  حاـ مقطـفاا 33:77وكذاش وهـاك مقطـ ]

 مـ كت  الػؼف وهؽذا.

لؽ فنن معرفة الؿقاطـ مفؿش وقد  أار الؿصـػ  كف عـال ااذلؽش ااؾ الن اعًضاا ماـ ولذ

 هؾ العؾؿ  لػ كتًبا مػردًة مثؾ: الزركشل يف كتااف )خباحا الزواحا( لقظفر الؿساائؾ الؿاذكقرة يف 

 غقر مظـتفا.

َؿاا َررَ " نَجااَز، َوإِكَّ ْختَِصااَر َواإْلِ
ِ
نَضااُح َوَفْفاُؿ َوَلْقَس َرَرِ ل فِل َهاَذا اْلؽَِتااِب آ ِ ال: اإْلِ

ُؼ بَِؿْسَلَلِة اْلؽَِتاِب َبْعُض ُفُروٍع، َفُلَكب ُف َطَؾك َذلَِؽ بَِؼْقلِل   "َفائِاَدَتانِ "َأْو  "َفائَِدةٌ "اْلَؿْعـَك، َوَقْد َنَتَعؾَّ

 ."َفَقائُِد "َأْو 
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│ 

َؿاا َلْقَس َرَرِ ل فِل َهَذا اْلؽَِتاِب "ققلف: غر ل يف هذا الؽتاب  نَجااَز، َوإِكَّ ْختَِصااَر َواإْلِ
ِ
آ

نَضاُح َوَفْفُؿ اْلَؿْعـَك هذا الاذي حق اح لاؽ  كاف اساط العباارة و و احفاش ولاذلؽ  "َرَرِ ل: اإْلِ

كثقر مـ اإلأؽآت التل تلتقؽ عـد الؿختصرات الؿتلخرة ستلخذ ققدها ماـ اإلكصاافش تجاد 

مـ اإلكصاف كؼاقل هال كاذلؽش فاإلكصااف  ( حؼقد اإلقـاع اعبارةٍ كشاف الؼـاع حقاًكا صاح  )

 معتؿد يف تؼقداتف4 ٕكف اسط الؽءمش ودائًؿا مطقل مؼدٌم عؾك الؿختصرش هذا إمر إول.

إمر الثاين  كف قال: الػروع التل ُتبـك الؿسائؾ  ساؿقفا فائادةش فانذا قاال: فائادة4 حعـال  -

 ع. نا مسللة متعؾؼة اؿا سبؼ ولؿ حـص عؾقفا صاح  الؿؼـ

ِة َلُف، َوإِْن َكاَن فِقِف ِخاَلٌف َذَكْرتف َوَبقَّـْت اْلَؿْذَهَب ِمـْفُ "   .َفَقُؽقُن َكالتَّتِؿَّ

ـْ ُمْػاَرَداِت اْلَؿاْذَهِب، َكبَّْفات َطَؾاك َذلِاَؽ بَِؼاْقلِل   َواَنُة َأْو اْلَؼْقُل ِما َوإِْن َكاَن اْلَؿْذَهُب َأْو الر 

ـْ اْلُؿْػَرَدات َأْو " ـْ ُمْػَرَداِت اْلَؿْذَهِب َوُهَق ِم رَ  "ِم  ."إْن َتَقسَّ

│ 

مسللة الؿػردات هذه مفؿة لطال  العؾؿ وخاصًة الؿـتس  لؿاذه  اإلماام  حؿاد4 ٕن 

اإلمام  حؿد لف مػرداٌت خالػ فقفا فؼفا  الؿذاه  الثءثة عؾقفؿ رحؿة اهلل: اإلمام  اال حـقػاة 

ومالؽ والشافعلش وهذه الؿػردات اإلأؽال  ن كثقاًرا مؿاـ حؽاك الؿػاردات لقسا  مػاردات 

لخاذ الؼاقل عؾاك خاءف الؿشافقرش  و حلخاذ خاءف الؼاقل الاذي كاص عؾقاف حؼقؼة4 ٕكف قد ح
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 حؿدش لؽـ الؿػرد عـ اإلمام  حؿد التل حؽاقن ققلاف فقفاا واحاًدا لاؿ حتغقار4 حعـال لقسا  عـاف 

 رواحتان.

فالغالاا   ن الصااقاب معااف4 ٕكااف حقـئااٍذ حؽااقن مبـًقااا عؾااك الاادلقؾ الـصاال  و عؾااك قااقل 

الن مػاردات  حؿاد الذا لاؿ "ذه الػائدة الشقم تؼل الدحـ فؼال: الصحاالش ذكر هذه الؿسللة  و ه

تختؾػ الرواحة عـفش والكؿا هل رواحٌة واحدٌة عـف مـصقصةش فحقـئٍذ فػل الغال   ن الدلقؾ معاف4 

ش والؿشاحم ماا زالاقا قادحًؿا وحادحًثا اللاك عفاٍد قرحا  "ولذلؽ فنن مػردات  حؿد يف غاحة الؼقة

 حعتـقن االؿػردات.

طال  العؾؿ الذا عرف كتااب الؿاذه  فنكاف  ول ماا حباد  ااالؿػرداتش فاقحػظ  فقرون  ن 

الؿػردات ومـفا كظؿ العؿريش هذه الؿػردات لؿااذا ُتحػاظ؟ لؽال تعارف  ن هاذه الؿساللة لاؿ 

 حقافؼ  حؿد فقفا  حدش فحقـئٍذ اد ت يف معرفة الخءف.

ماذه   حؿادش فنكاف  الؿسللة الثاكقة:  ن هذه الؿػاردات لؿاا لاؿ تؽاـ عـاد غقار  حؿاد  و

التػرحع عؾقفا ٓ حرد الٓ عـدكش فحقـئٍذ تعرف  ن التػرحع عؾقفا و ن أرح هذه الؿسللة ٓ حقجاد 

 عـد غقره مـ العؾؿا  فء تقجد هذه الؿسللة الٓ هـا يف هذه الؽت ش فحقـئٍذ تعرففا.

 .""َفُقَعانِل بَِفا "ب ُف َطَؾْقَفا بَِؼْقلِل َوُربََّؿا َتُؽقُن اْلَؿْسَلَلُة َررِنَبًة، َأْو َكاْلَغرِنَبِة، َفُلكَ "

│ 
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 ي: حؾغز هباش وحؾغز هبا حعـل  نا غرحبةش وحذكر صاػة الؿعاحااة فقفااش وقاد  "َفُقَعانِل بَِفا" 

 جؿع  كؾ ما ذكره الؿصـػ يف ]اإلكصاف[ مـ مسائؾ الؿعاحاة ُجؿع  يف رسالتل آقرتان.

ـْ َأِذَن َلاُف اْلُؿَصاـ ُػ فِال َوَقْد َنُؽاقُن فِال َبْعاِض ُكَساِخ " اْلؽَِتااِب ِزَنااَدٌة َأْو َكْؼاٌص، َزاَدَهاا َما

ِصاقَِّة إْصاَلِحِف َأْو َكْؼِصَفا، َأْو َتُؽقُن الـَُّسُخ اْلَؿْؼُروَ ُة َطَؾك اْلُؿَصـ ِػ ُمْخَتِؾَػًة، َكَؿا فِل َباِب ِذْكرِ اْلقَ 

َْجَزاِ ، َوَصاَلِة الْ  ْٕ َْكِصَباِ  َوا ْٕ ْختاَِلَف بِا
ِ
 ."َجَؿاَطِة، َفُلَكب ُف َطَؾك َذلَِؽ َوَأْذُكُر آ

│ 

هق حؼقل الشارح: الين  ذكر عؾك اختءف الـسم الؿقجقدةش هـا مسللة  وردها الؿصاـػ 

ا:  ن مـ سباب اختءف كسم الؿؼـع  ن الؿقفؼ  ذن لبعض تءمقذه انصاءح الخطالش  مفؿة جدا

ـْ كص  عؾك  كف قد ُ ذن لف صاح  الشارح الؽبقار اااـ  خقافش فؼاد فؼد  ذن لبعض التءمقذش ومؿ

  ذن لف انصءح الؽتابش فؽاك  كسختف فقفا الصءح.

ولذا فنن اعض الؿتؼدمقـ الذحـ أرحقا الؿؼـع مثاؾ صااح  ]الؿؿتاع[ حاذكر فروقاات 

اقـ الـسمش وهذا لقس ادًعا فقفش ااـ الحاج  الؿاالؽل  ذن ٓااـ راأاد االن حصاؾح كتبافش فؼاد 

اعض الطؾبة لفؿ مـ الـجااة ما حجعؾ أقخف حلذن لف الن حصؾح كتاااف الن وجاد فقاف خطاًلش  حؽقن

الذا ثب   ن هذا اإلصءح لقس ماـ الؿصاـػ والكؿاا هاق ماـ تءمقاذهش وهاذا حشاقر لفاا صااح  

 ]اإلكصاف[  ن اإلصءح مـ التءمقذ.

فقعتارب  فحقـئٍذ كؼقل هذا لقس هق كاءم الؿصاـػ والكؿاا هاق تصاحقٌح لؽاءم الؿصاـػش

 الؿصـػ  خطل ورد عؾقف اعض مـ  ذن لف ااإلصءح.
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ثؿ قال: وقد تؽقن الـسم مختؾػة4 حعـال آخاتءف لاقس ماـ اااب التصاحقح  كاف خطال 

صححش والكؿا مـ ااب اختءف الـسمش حقـئٍذ حؽقن اخاتءف الـسامش طبًعاا قاال: عؾاك الـسام 

اإلكصاااف قااال وقػاا  عؾااك  الؿؼاارو ة عؾااك الؿصااـػ4 ٕكااف قااال  ظااـ ذكاار يف  حااد الؿقا ااع

كسختقـ  و ثءث  و راؿا قال  راعش كؾفاا ُقار ت عؾاك الؿقفاؼ4 ٕكاف قؾا  لؽاؿ  كاف كاان كااظًرا 

 لؿؽتبة الحـااؾة.

اعض الزحادات خطل وتغقار الؿعـاك تؿاًمااش وقػا  عؾاك مساللة ماثًء يف كتااب الزكااة يف 

الاادحـ الؿمجااؾش ذكاار يف قضااقة الاادحـ الااذي حؿـااع وجااقب الزكاااةش فجااا  يف اعااض الـساام  كااف 

اإلكصاف  ن كثقًرا مـ كسم الؿؼـع لقس فقفا هذه الزحاادةش ولاؿ تقجاد هاذه الزحاادة عـاد  غؾا  

الؿصـػقـ قبؾفش والكؿا راؿا حؽاه اعض مـ اعدهش ففذا حدل عؾك  ن هذه الزحادة غقار صاحقحةش 

ا ولفاا ا عاض الػقائااد وخاصاًة  ناا ٓ تقافاؼ  صاقل الؿاذه 4 لاذلؽ معرفاة الـسام مفؿاة جادا

 الؽبقرة.

َْصَحاِب، َفُلَبق ـُاُف إْن َشااَ  اهللُ " قال: ْٕ ـَ ا َوُربََّؿا َنُؽقُن اْختاَِلُف الـَُّسِخ َمْبـِقًّا َطَؾك اْختاَِلٍف َبْق

 ."َتَعاَلك

│ 

ًٓ ثؿ عدلف لؾؼقل أخر.  حعـل حؽقن ذكر قق
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اَػ َوَأْذُكُر َبْعَض ُحُدوٍد َذَكَرَها اْلُؿَصـ ُػ َأْو " َح َأْو َزنَّ ـْ َصاحَّ ـْ َذَكَرَها، َوَما ـُ َم َرْقُرُه، َوُأَبق 

ـْ َنُؼا ـِ َذَكاْرت ُكاؾَّ َما ـْ اْلَجااكَِبْق ا ِما ُف إَذا َكاَن اْلِخاَلُف فِل اْلَؿْسَلَلِة َقِقنًّ َر، َواْطَؾْؿ َأكَّ قُل بُِؽاؾ  إْن َتَقسَّ

َم َوَأْصَؾَؼ، َوَأْشَبَع اْلَؽاَل  ـْ َقدَّ  ."َم فِل َذلَِؽ، َمْفَؿا اْسَتَطْعت إْن َشاَ  اهللُ َتَعاَلكَقْقٍل، َوَم

│ 

حعـل مػفقم هذا  كؽ الذا ر ح  مسللًة حؽل فقفا الخاءف عؾاك رواحتاقـ يف الؿاذه   و 

عؾك ققلقـش ثؿ وجدت الؿملػ وهق صاح  اإلكصاف ذكر  حد الؼقلقـ وهق الثاين غالًبا ولاؿ 

قاال والؿساللة فقفاا رواحتاان: إولاك وقاال وهال الؿاذه ش حبقـ مـ قال افش قال هق رواحةش  و 

ا ولاقس خءًفاا  والثاكقة قال والثاكقة كذاش فقدلـا ذلؽ عؾك  ن الرواحة الثاكقاة خاءٌف  اعقػ جادا

 ققًحاش والكؿا حبسط الؿصـػ ذكر مـ قال االؼقل يف الخءف الؼقي.

َـّ َوإِْن َكاااَن اْلَؿااْذَهُب َضاااِهًرا َأْو َمْشااُفقًرا، َوا" ااا، َوَلؽِاا ْلَؼااْقُل الَّااِذي ُنَؼابُِؾااُف َ ااِعقًػا َأْو َقِقنًّ

ـْ َرْقرِ اْستِْؼَصااٍ  فِال ذِ  ـْ اْلِخاَلِف، ِم ْكارِ اْلَؿْذَهَب ِخاَلُفف، َأْكَتِػل بِِذْكرِ اْلَؿْذَهِب َوِذْكرِ َما ُنَؼابُِؾُف ِم

َر، َفنِنَّ ِذْكَرُه َتْطِقنٌؾ باَِل َفائِ  َم َوَأخَّ ـْ َقدَّ  ."َدةٍ َم

│ 

 حعـل هذا  حًضا يف مـفجف يف اإلأارة وهق يف الؿعـك الؿتؼدم.
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َـّ بَِفَذا التَّْصـِقِػ َخْقًرا. َفُربََّؿا َطَثْرت فِقِف بَِؿَسائَِؾ َوَفَقائَِد َوَرَرائِاَب َوُكَؽاٍت َكثِقاَرٍة، َلاْؿ " َفَظ

ـْ  ـْ اْلُؿْخَتَصَراِت  َتْظَػْر بَِؿْجُؿقِطَفا فِل َرْقرِِه، َفنِك ل َكَؼْؾت فِقِف ِم َْصَحاِب ِم ْٕ ـْ ُكُتِب ا ُكُتٍب َكثِقَرٍة ِم

ُروِح  ـْ اْلُؿُتقِن َوالشُّ ِت، ِم َٓ  ."َواْلُؿَطقَّ

│ 

هق حؼقل لؽ الشقم  ن هذا الؽتااب قاد ااذل  فقاف جفاًداش وساتجد فقاف فقائاد كثقارة لاـ 

الؿقجاقدة يف عشارات تجدها يف غقره ماـ الؽتا 4 ٕكاف يف الحؼقؼاة حاقى كثقاًرا ماـ الؿساائؾ 

الؽت  التل سقسؿقفا اعد قؾقؾش وهذه الؽت  تسؿقتفا مفؿ4 لؽل حدلؽ عؾك الؽتا  التال كؼاؾ 

 مـفا االقاسطةش والؽت  التل كؼؾ مـفا مباأرةش والـؼؾ مباأرة  دث مـ الـؼؾ االقاسطة.

وقااد جاارت عااادة العؾؿااا   نااؿ حااذكرون  سااؿا  الؽتاا  التاال وقػااقا عؾقفاااش فنكااف قبااؾ 

الؿصـػ جا  حقسػ اـ عبد الفادي فجؿع الؽت  التال وقاػ عؾقفاا يف العؿرحاةش وجؿعفاا يف 

( وهااق مطبااقع ومخطقطتااف مقجااقدة يف دار الؽتاا ش ثااؿ ُفؼاادت معجااؿ الؽتاابكتاااب سااؿاه )

 الؿخطقطة اعد ذلؽ.

 فالؿؼصقد  ن معرفة  سؿا  هذه الؽت  لفا ثؿرة ومػقدة يف اعض إحقان.

ا َكَؼْؾت ِمـْ "  ـْ اْلُؿُتقنِ َفِؿؿَّ اد  حذكر  سؿا  الؽت  التل رجع اللقفاش كؿر عؾقفا مع ذكر  "ُف ِم

 اعض الػقائد يف كؾ كتاب.
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 ي: مختصاار  ااال الؼاسااؿ الخرقاالش وهااق  ول مختصااٍر يف الؿااذه ش وهااذا  "اْلِخَرِقاال   "

 الؿختصر ملخقٌذ مـ كصقص اإلمام  حؿد وهق مـ  هؿ الؿختصرات و جؾفا.

َبِال َبْؽارٍ َطْباِد اْلَعِزنازِ  َوالتَّـْبِقِف، " ِٕ اافِل   ااق اؽار عباد العزحاز غاءم الخاءلش  "َوَبْعِض الشَّ

 ووجد اعض الشايف.

ـِ َحاِمدٍ " ْب
ِ
َْجِقَبِة ٓ ْٕ  اق عبد اهلل أقم اإلماامش أاقم الؼا ال  اال حعؾاك وهاق  "َوَتْفِذنِب ا

ـِ َأبِل ُمقَسك"مطبقع ومقجقدش  ْب
ِ
ْرَشاِد ٓ ال عؾل ااـ  اال مقساك وهاق مطباقعش لؾؼا ل   "َواإْلِ

ا مااـ أاارحف لباااب آعتؼاااد مااـ  وقااد أاارحف مملػااف وقااد ُفؼااد أاارحف الٓ قطعااة صااغقرة جاادا

 ]اإلرأاد[.

ااِغقرِ و" َْحَؽاااِم "هااذه كتاا  الؼا اال  ااال حعؾااك وهااق مطبااقع الصااغقرش  "اْلَجاااِمِع الصَّ ْٕ َوا

ْؾَطاكِقَّةِ  ـِ "كذلؽ وقد اـك عؾك إحؽاام الساؾطاين الؿااوردي  "السُّ ، َواْلاَقْجَفْق ـِ َواَنَتْق  ي:  "َوالار 

جزم الؿصـػ هـاا  ن ش "َوِهَل اْلِخاَلُف " :قال "َوُمْعَظِؿ التَّْعِؾقَؼةِ "وكتاب الرواحتقـ والقجفقـش 

الحـااؾاة [ حااكك فقاف 07:00:73الخصاال هاذا ] "َواْلِخَصااُل "الخءف الؽبقار هال التعؾقؼاةش 

ش وكتاااب  ًٓ الؿالؽقااةش وحااذكرون االخصااال  ي التؼاسااقؿ فقجؿعااقن التؼاسااقؿ فقجعؾقنااا خصااا

 الؼا ل لقس مقجقد والكؿا كتاب تؾؿقذ ااـ البـا هق الذي وجد.

دِ " ـْ اْلُؿَجرَّ ـْ اْلَجااِمِع اْلَؽبِقارِ لِْؾَؼاِ ال "لؾؼا ل  ال حعؾك وهق  قدم كتبافش  "َوِقْطَعٌة ِم َوِم

ا التل حؼؼ فقفا وعؾؼ عؾقفا كذلؽ. "ْعَؾكَأبِل نَ   وهق مـ الؽت  الـػقسة جدا
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، َواْلِفَداَناِة، ورووس "  ـِ ِشَفاٍب اْلُعْؽَبرِي  ْب
ِ
ـْ اْلُؿَضاَرَبِة إَلك اِخرِِه ٓ ـْ ُطُققِن اْلَؿَسائِِؾ ِم َوِم

 َ ِٕ ْكتَِصاِر 
ِ
ـْ آ  ."بِل اْلَخطَّاِب اْلَؿَسائِِؾ، َواْلِعَباَداِت اْلَخْؿِس، َوَأْجَزاٍ  ِم

│ 

هااذه مقجااقدة اعااض ر وس الؿسااائؾ واعااض آكتصااار اللااك الزكاااةش و مااا الفداحااة 

 والعبادات الخؿس ففل مقجقدة.

ـِ َطِؼقااؾٍ " ْباا
ِ
ورووس "اعضاافا مطبااقعش  "َواْلُػُصااقِل، َوالتَّااْذكَِرِة، َوَبْعااِض اْلُؿْػااَرَداِت ٓ

رِنِػ َأبِل َجْعَػرٍ  الذا  طؾؼ الحـااؾة الشرحػ فقعـقن اف الشرحػ  اا جعػار ااـ  خاق  "اْلَؿَسائِِؾ لِؾشَّ

ـِ "الشرحػ  ال عؾل اـ  اال مقساكش   ااق الحساقـ هاق اااـ  اال  "َوُفاُروِع اْلَؼاِ ال َأبِال اْلُحَساْق

 حعؾكش والذا  طؾؼقا  اق الحسقـ فقؼصدون اف صاح  الػروع  و صاح  التؿام.

ـْ اْلِفَباِة إَلاك " ـْ َمْجُؿقِطاِف ِما حعـال:  كاف وقاػ عؾقاف اـساخٍة ماـ خطافش  "اِخارِِه بَِخط افِ َوِم

اقرَ " َبِال اْلَػاَرِج الش  ِٕ َشاَرِة، َوَرالِِب اْلُؿْبِفِج،  نَضاِح، َواإْلِ ـِ اْلَبـَّا، َواإْلِ ْب
ِ
 "اِزي  َواْلُعُؼقِد َواْلِخَصاِل ٓ

ـِ ُهَبْقَرةَ "هق  ول مـ  دخؾ مذه   حؿد اللك الشامش  ْب
ِ
ْفَصاِح ٓ ْقِخ َطْبِد اْلَؼاِدرِ َواإْلِ  "، َواْلُغـَْقِة لِؾشَّ

، َواْلُؿْذَهب"الجقءينش  ـِ لِْؾَحْؾَقاكِل  ـِ َواْلَقْجَفْق َواَنَتْق كذا  بطف يف كشااف الؼـااع الُؿاْذه ش  "الر 

ـِ اْلَجْقِزي  " ْب
ِ
َهِب فِل َتْصِحقِح اْلُؿْذَهِب ٓ   اق الػرج. "َوَمْسُبقِك الذَّ

َْقاَرِب لَِقَلاِدِه ُنقُساػواْلَؿْذَهِب " ْٕ َْحَؿِد فِل َمْذَهِب َأْحَؿاَد، َوالطَّرِناِؼ ا ْٕ هؿاا كتاااانش  "ا

وهـا فائدة:  ن الحـااؾة الذا  رادوا  ن حػرققا اقـ إب وآاـش فانذا كؼؾاقا عاـ إب قاالقا: قاال 



 

  

98 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

الؿراد اف آاـ ااـ الجقزيش والذا كؼؾقا عـ آاـ قالقا: قال الجقزيش فنذا ر ح  قال الجقزي ف

 حقسػش وقد طبع مـ كتبف ]اإلحضاح[.

اااِمرِي  " الؿسااتِقع   و الؿسااَتقع  حصااح اسااؿ فاعااؾ وحصااح اسااؿ  "َواْلُؿْسااَتْقِطِب لِؾسَّ

ا"مػعقل لؾسامريش  ـِ ُمـَجَّ َبِل اْلَؿَعالِل ْب ِٕ ا الخءصاة وفقاف  "َواْلُخاَلَصِة  هاذا كتااب كػاقس جادا

َواْلَؽاافِل "د يف غقرهش وجدت مـاف قطعاة فقاف ماـ كتااب البقاعش مـ الؼقاعد وإصقل ما ٓ حقج

َجاِة َواْلَفاِدي َوَرَأْنت فِل ُكْسَخٍة ُمْعَتَؿَدٍة: َأنَّ اْسَؿ اْلَفاِدي ُطْؿَدُة اْلَعاِزِم فِل َتْؾِخقِص اْلَؿَسائِِؾ اْلَخارِ 

ـْ ُمْخَتَصرِ َأبِل اْلَؼاِسؿِ   التللقػ عـدكا وهق الزوائد. حعـل: هذا مـ ااب الزوائد وهق فـ يف "َط

ـْ التَّْؾِخقِص "والؿراد االؿصـػ ااـ قدامةش  "َواْلُعْؿَدِة َمَع اْلُؿْؼـِِع لِْؾُؿَصـ ِػ " َواْلُبْؾَغِة، َوِم

ـِ َتْقِؿقَّةَ  ـِ اْب ن ْقِخ َفْخرِ الد  ِر لِْؾَؿْجدِ "عؿ  اقف الشقم تؼل الدحـش  "إَلك اْلَقَصاَنا لِؾشَّ هش جاد "َواْلُؿَحرَّ

َفاااَداِت بَِلْحَؽااامِ " ااْغَرى َوُزْبااَدتَِفا، َواإْلِ َطاَنااِة اْلُؽْبااَرى َوالصُّ ، َوالر  ـِ َطْبااِد اْلَؼااِقي  ْباا
ِ
 َواْلَؿـُْظقَمااِة ٓ

ـِ َحْؿااَدانَ  ْباا
ِ
ـِ َتِؿااقٍؿ إَلااك َأْثـَاااِ  " حؿااد اااـ حؿاادانش  "اْلِعَباااَدات، َواَداِب اْلُؿْػتِاال ٓ َوُمْخَتَصاارِ اْباا

َكاةِ   ع كامًء.ُطب "الزَّ

ـِ َكْصارِ اهللِ " ن اْقِخ َجااَلِل الاد  ، َوَكْظِؿاِف لِؾشَّ ي  اْلَبْغاَداِدي  ار  ـِ الس  ـِ ْبا ْقِخ اْلُحَسْق َواْلَقِجقِز لِؾشَّ

ارَِكِة، "كءهؿا مقجقٌد ومطبقعش  "اْلَبْغَداِدي   ـْ اْلَحااِوي اْلَؽبِقارِ إَلاك الشَّ ، َوِما ـٍ ـِ َرِزن ْب
ِ
َوالـ َفاَنِة ٓ

ـِ ُماَدر   ْحَؿ ْقِخ َأبِل َكْصرِ َطْبِد الارَّ ـْ اْلُبُققِع لِؾشَّ ِد ِم ـْ ُمْخَتَصرِ اْلُؿَجرَّ ِغقر، َوُجْزٍ  ِم ِس َواْلَحاِوي الصَّ

هذا كتاب الحاوي الؽبقر والحاوي الصغقر هـاا الؿصاـػ كسابف ٕاال كصار عباد  "الُؿْسَتـِْصرِنَّة

 خارى ٕاال طالا  البصاريش وهاق الصاحقح الرحؿـ مدرس الؿستـصرحةش وكسبف يف مقا اع 
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مملػ القا احش فقبادو  ن الؿصاـػ الؿارداوي لاؿ حؽاـ قاد ظفار لاف ماـ هاق مملاػ الحااوي 

 الصغقر والؽبقر.

ـِ َأْحَؿاَد " ن ْقِخ َتِؼال  الاد  ِر، َواْلُؿـَْتَخِب لِؾشَّ ِر فِل َراِجِح اْلُؿَحرَّ ، َواْلُؿـَق  ِرنَراكِل   َواْلُػُروِق لِؾزَّ

ـِ مُ  رِ َطَؾاك َماا ِققاَؾ ْب ـِ َطْباُدوٍس اْلُؿَتاَلخ  ْب
ِ
، َوالتَّْذكَِرِة َوالتَّْسِفقِؾ ٓ ََدِمل  اْلَبْغَداِدي  ْٕ ٍد ا االـسابة  "َحؿَّ

لؾتذكرة هل وجدت أن وتحؼؼ يف الجامعة اإلسءمقة ققلف ٓاـ عبدوس الؿتلخر4 ٕن عـادكا 

  كف لؿ حجزم ارتجؿتف تؿاًما. اثـان كءهؿا حطؾؼ عؾقف ااـ عبدوسش ويف الحؼقؼة

ولذلؽ قال: الؿتلخر عؾك ماا ققاؾش ففاق مشاؽؾ ماـ هاق اااـ عبادوس مملاػ التاذكرةش 

سقليت الن أا  اهلل يف كءم الؿصـػ اعد ذلؽ  ن التذكرة اـاها ااـ عبادوس عؾاك الاراجح دلاقًء 

[ 07:05:33ـَّةش ]مـ الؽتاب والُسـَّةش فرتجقحات التذكرة مبـقة عؾك الرتجقح يف الؽتااب والُسا

 حؿد الظاهرة عـاد إصاحاب  ن كثقاًرا ماـفؿ حرجحاقن ااقـ الرواحاات يف الؿاذه  اـااً  عؾاك 

ش "الذا صح الحدحث ففق ماذهبل"الؽتاب والُسـَّةش كؾ إئؿة حؼقلقن اذلؽ  لؿ حؼقل الشافعل: 

 راعاة  قاقال لؽـ مـ حطبؼ هذه الؼاعدة مـ الشافعقة قؾةش وقد ذكر السابؽل وولال اهلل العراقال 

عـد الشافعقة يف ففاؿ كاص الشاافعل هاذاش  ماا  حؿاد فؽثقاٌر ماـ  صاحااف حرجحاقن عؾاك ذلاؽ 

 الؿعـك.

ـِ ُمْػِؾااٍح " ـِ ْباا ن َمااِة َشااْؿِس الاد  َداِب اْلُؽْبااَرى َواْلُقْسااَطك لِْؾَعالَّ ْٔ الػااروع هااق  "َواْلُػاُروِع، َوا

 .عؿدتف ولف ثءثة كت  يف أداب الؽربى والصغرى والقسطك
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ـِ َقاِ اال اْلَجَبااِؾ، َوإِْدَراِك اْلَغاَنااِة فِاال "  ـِ ْباا ن ااْقِخ َشااَرِف الااد  ـْ اْلَػااائِؼ إَلااك الـ َؽاااِح لِؾشَّ وِماا

اْقِخ َتِؼال   ، َواْختَِقاَراِت الشَّ ـِ َطْبِد اْلَحؼ  ـِ ْب ـِ َطْبِد اْلُؿْمِم ن ل الد  ْقِخ َصػ  ،  اْختَِصاِر اْلِفَداَنِة لِؾشَّ ـِ ن الاد 

ـْ َمَجاِمقِعاِف َوَفَتاِوناِف، َجَؿَع  ااِم اْلَبْعِؾالُّ َوَلاْؿ َنْساَتْقِطْبَفا، َوُجْؿَؾاٍة ِما ـُ الؾَّحَّ ـِ ْبا ن اْلَؼاِ ال َطااَلُ  الاد 

ـِ اْلَؼق ؿِ  َمِة اْب  وهـق زاد الؿقعاد. "َوَمَجاِمقِع َرْقرِِه َوَفَتاِونِف، َواْلَفْدِي لِْؾَعالَّ

ـِ َأبِاال اْلَؿْجاادِ  َوَرالِااِب ُكُتبِااِف َوُمْخَتَصاارٍ  " ْباا
ِ
ااااـ  ااال الؿجااد هااذا  حااد فؼفااا   "َ ااْخٍؿ ٓ

[ الـؼااؾ عااـ الشااقم تؼاال الاادحـ لااؿ حقجااد 07:01:04الحـااؾااة الااذحـ  دركااقا الااذي الشااقم ]

مجؿقعف ولف فقفاا اعاض الغارائضش لؽاـ ُطباع لاف كتااب يف الحادحث اساؿف الؿؼاررش كؼاؾ عاـ 

 حث.الشقم تؼل الدحـ فقفا مسائؾ يف تصحقح إحاد

ُُصاقلِقَِّة، َوَتْجرِنا" ْٕ ـِ َرَجاٍب، َواْلَؼَقاِطاِد ا ـِ ْبا ن ـِ الاد  ْقِخ َزْن َمِة الشَّ ِد َواْلَؼَقاِطِد اْلِػْؼِفقَِّة لِْؾَعالَّ

اااِم، َوَكْظااِؿ ُمْػااَرَداِت اْلُؿااْذ  ـِ الؾَّحَّ ـِ ْباا ن َهِب اْلِعـَاَنااِة فِاال َتْحرِناارِ َأْحَؽاااِم الـ َفاَنااِة لِْؾَؼاِ اال َطاااَلِ  الااد 

اْرِح الْ  اُروِح: الشَّ ـْ الشُّ اا َكَؼْؾات ِمـْاُف ِما . َوِمؿَّ . َوالتَّْسِفقِؾ لِْؾَبْعِؾل  ـِ اْلَؿْؼِدِسل  ن َؽبِقارِ لِْؾَؼاِ ل ِطز  الد 

ـِ َأبِاال ُطَؿااَر َطَؾااك اْلُؿْؼـِااِع، َوُهااَق اْلُؿااَراُد بَِؼااْقلِل  ـِ ْباا ن ْساااَلِم َشااْؿِس الااد  ااْرُح، "لَِشااْقِخ اإْلِ الشَّ

اِرُح وَ   .""الشَّ

│ 

 هذه فائدة مفؿة الذا  طؾؼ الحـااؾة الشارح فقعـقن اف صاح  الشرح الؽبقر.

ا َطَؾْقفِ " ـِ ُمـَجَّ ـِ َطْباِد  " ي الؿؼـعش  "َوَشْرِح َأبِل اْلَبَرَكاِت ْب ْب
ِ
ـِ ٓ ـْ َمْجَؿِع اْلَبْحَرْن َوِقْطَعٍة ِم

َكاِة َطَؾْقِف،  ـْ اْلَحاِرثِل  اْلَؼِقّي إَلك َأْثـَاِ  الزَّ ـِ ُطَبْقَداِن إَلك َسْترِ اْلَعْقَرِة َطَؾْقِف، َوِقْطَعٍة ِم ْب
ِ
 ي  "َوِقْطَعٍة ٓ
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ـِ "أرح الحارثل عـ الؿؼـعش  ن ِؼ الاد  ِة إَلك اْلَقَصاَنا َطَؾْقِف، َوَشْرِح َمـَاِسؽِِف لِْؾَؼاِ ل ُمَقفَّ ـْ اْلَعاِرنَّ ِم

ؿؼدسل هذا  حد قضاة مصر متلخر اعاد الثؿاكؿائاة تؼرحًباا  و الؼا ل مقفؼ الدحـ ال "اْلَؿْؼِدِسل  

 آخرها.

ـِ اْلَبـَّاا" ، َوَشْرِح اْلَؼاِ ال َطَؾْقاِف، َوَشاْرِح اْبا ٍد َكبِقرٍ َواْلُؿْغـِل لِْؾُؿَصـ ِػ َطَؾك اْلِخَرِقل   "ُمَجؾَّ

ـٍ َطَؾْقِف، "حعـل أرح الؼا ل  ال حعؾك عؾك الخرقلش  ـِ َرِزن َْصاَػَفاكِل  َطَؾْقاِف، َوَشْرِح اْب ْٕ َوَشاْرِح ا

ْرَكِشّل َطَؾْقفِ  ش أرح ااـ رزحـ مقجقد و غؾبف ملخقذ مـ الؿغـل تؿاًماش مثؾ القا اح "َوَشْرِح الزَّ

 ٕال طال  الضرحر.

ْقِخ "  ـْ َشْرِح اْلُعْؿَدِة لِؾشَّ ـْ َشْرِح الطُّقفِل  إَلك الـ َؽاِح َطَؾْقِف، َوِقْطَعٍة ِم ،  وِقْطَعٍة ِم ـِ ن َتِؼال  الاد 

ـِ َحْؿَداَن إَلك اِخرِ كَِتاِب اْلُج  ْب
ِ
ـْ ُمْخَتَصرِ اْلُؿْغـِل ٓ ـِ ُطَبْقَداَن بَِخط ِف، َوِم ْب

ِ
ُؿَعِة َوُمْخَتَصرِ اْلُؿْغـِل ٓ

اُه  ـِ َطَؾْقَفاا "التَّْؼرِنَب "بَِخط ِف، َوَسؿَّ ن ا  الادحـ هباا  أارح هبا "َوُهَق كَِتاٌب َطظِقٌؿ، َوَشْرِح بَِفاِ  الد 

الدحـ الؿؼدسل لف كتاٌب مطبقع اسؿف ]العدة يف أرح العؿدة[ ولف أرٌح عؾك الؿؼـع يف جامعة 

 اإلمام ُكؼش وهق كتاٌب كػقس حؼقؼًة.

ـِ َطَؾْقفِ " ن ْقِخ َتِؼل  الد  ِر، َوِقْطَعٍة لِؾشَّ ـِ َطَؾك اْلُؿَحرَّ ن هذه الؼطعة كثقاًرا ماا  "َوَشْرِح َصِػل  الد 

ااَلِمقَِّة َطَؾْقاِف، َوِقْطَعاٍة "ؾ مـفا ااـ مػؾح يف حاأاقتف عؾاك الؿحاررش ُحـؼ ـِ َخطِقاٍب السَّ ْبا
ِ
َوَتْعِؾقَؼاٍة ٓ

ـْ َشاْرِح َأبِال "هذه ُحسؿك أارح اااـ الربكااتش  " لِْؾَؿْجِد إَلك ِصَػِة اْلَحج  َطَؾك اْلِفَداَنةِ  َوِقْطَعاٍة ِما

ْرَكِشل  َوِقْطعَ "العؽربيش  "اْلَبَؼاِ  َطَؾْقَفا ـْ َشْرِح اْلَقِجقِز لِؾزَّ ِل اْلِعْتِؼ إَلك َأْثـَاِ  "مقجقدة  "ٍة ِم ـْ َأوَّ ِم

َداِق   حؼؼ يف الجامع اإلسءمل  حًضا. "الصَّ
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َْنَؿاِن إَلاك " ْٕ ـْ كَِتاِب ا ، ِم ـِ َطْبِد الـَّاِصرِ اْلَؿْؼِدِسل  ـِ ْب ْقِخ َحَس ـْ َشْرِح اْلَقِجقِز لِؾشَّ َوِقْطَعٍة ِم

ِر، اِخ  ـْ َشاْرِح َأبِال َحؽِاقٍؿ َطَؾْقَفاا، َوالـَُّؽاِت َطَؾاك اْلُؿَحارَّ ابُِع، َوِقْطَعٍة ِما رِ اْلؽَِتاِب َوُهَق اْلُجْزِ  السَّ

ِر  ـِ ُمْػِؾااٍح، َوَحَقاِشاال َشااْقِخـَا َطَؾااك اْلُؿَحاارَّ ـِ ْباا ن ااْقِخ َشااْؿِس الااد  َواْلَحَقاِشاال َطَؾااك اْلُؿْؼـِااِع لِؾشَّ

 ."َواْلُػُروعِ 

│ 

أقخف حؼصاد هباا اااـ كصار اهللش وحقاأاقف عؾاك الؿحارر وجاد اعضافاش وحقاأاقف عؾاك 

 الػروع مقجقدة.

ـِ َكْصرِ اهللِ اْلَبْغَداِدي  َطَؾك اْلُػُروعِ " ـِ َأْحَؿَد ْب ن  ."َوَحَقاِشل َقاِ ل اْلُؼَضاِة ُمِحب  الد 

│ 

جاقدة  حًضاا قصده اشاقخف هـاا تؼال الادحـ ااـ قـادسش حقاأاقف عؾاك الؿحارر وهال مق

 ُكؼش  يف الؿعفد العالل لؾؼضا  والػروع مطبقعة.

ـِ الـَّاْبُؾِساال  "  ن ااْقِخ َشااْؿِس الااد  هااذا  "َوَتْصااِحقِح اْلِخاااَلِف اْلُؿْطَؾااِؼ الَّااِذي فِاال اْلُؿْؼـِااِع لِؾشَّ

ـِ اْلَؽتَّاكِل  "ذكرتف يف  ول الحدحثش  ن رِ  َوَتْصِحقِح َشْقِخـَا َقاِ ل اْلُؼَضاِة ِطز  الد  َوَرْقارِ  َطَؾك اْلُؿَحارَّ

ـِ َرَجٍب، َوَرْقرِ َذلَِؽ  ْب
ِ
ـْ َشْرِح اْلُبَخاِري  ٓ ـْ التََّعالِقِؼ َواْلَؿَجاِمقِع َواْلَحَقاِشل، َوِقْطَعٍة ِم ا  َذلَِؽ ِم ِمؿَّ

 ."َوَقْػت َطَؾْقفِ 
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لؾجؿقاع التقفقاؼ والسادادش و ن حرزقـاا جؿقًعاا العؾاؿ  -عازَّ وجاؾَّ -سالل اهلل   شكؼػ هـاا

 الـافع والعؿؾ الصالحش وصؾَّك اهلل وسؾَّؿ عؾك كبقـا محؿد. 

 

 

 

 اإلكصاف

 م معرفة الراجع مـ الخالف
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 

 

 

 

﷽ 

هلل رب العااالؿقـش و أاافد  ن ٓ اللااف الٓ اهللش وحااده ٓ أاارحؽ لاافش و أاافد  ن  والحؿااد

ًدا عباد اهلل ورساقلفش صاؾَّك اهلل عؾقاف وعؾاك آلاف و صاحاافش وساؾَّؿ تساؾقًؿا كثقاًرا اللاك حاقم  محؿَّ

حـ.  الدِّ

ا اعد..   ُثؿَّ  مَّ

حباقـ لؾؼاارئ  الؽت  التل وقػ عؾقفااش  راد  ن -رحؿف اهلل تعالك-حقـؿا ذكر الُؿَصـِّػ 

 كثر هذه الؽت  كػًعااش فاذكر  ن ماـ  عظاؿ هاذه الؽتا  التال وقاػ عؾقفاا واطؾاع عؾقفاا كػًعااش 

 (.)الػروعو كثرها عؾًؿا وتحرحًرا وتحؼقًؼا وتصحقًحا لؾؿذه ش هق كتاب 

( هق لؾشقم/ محؿد اـ مػؾح الؿؼدسلش  حد كبار طءب الشقم/تؼل لػروعوكتاب )ا 

حـ اااـ تقؿقااة   هااذا -رحؿااة اهلل عؾقااف–الاادِّ
َ
ل ش وهااذا الؽتاااب كتاااٌب مطبااقع ومتااداولش وقااد ُسااؿِّ

4 ٕنَّ فقف مـ الؿسائؾ الػؼفقة ما ٓ حؽاد حقجاد يف غقرهااش وهاق "مؽـسة الؿذهب"الؽتاب  اااااا 

دققؼ العبارةش ولراؿا قر ت  جزاً   و صػحات مـ هذا الؽتابش ُثؿَّ عدت لفا مرًة  خرى فقتباقـ 

لاؽ مسااائؾ كـاا  غاافًء عـفاااش وذاك  كااف راؿاا كااان يف السااطر القاحاد حااقرد مسااللتقـ  و ثءًثاااش 

عـ آكتباه لؾؿسللة الثاكقة4 ولذلؽ قالقاش كؿا كؼاؾ ذلاؽ حقساػ ااـ والؼارئ الؿستعجؾ حغػؾ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

4 ٕكاف "مؽـسة الؿذهب"( حسؿك اؽتاب الػروع:  ن كتاب )"اااـ الؿربد"عبد الفادي الؿؾؼ  

 جؿع فقف كؾ ما ُكتِ  قبؾف.

والعجق   كف مع كقكف ذلؽ فؼد ذكر فقف كؼقٓت وتبققـ لؾؿذاه  الثءث الباققةش فنن لف 

ٌت تاادل عؾااك مقافؼااة إئؿااة الثءثااةش  و مخالػااة  حاادهؿش  و مخالػااة جؿااقعفؿ وفاًقااا  و عءمااا

 خءًفاش وجعؾ لذلؽ رمقًزا وحروًفا ذكرها يف  ول كتااف.

4 ٕنَّ عـادهؿ قاعادةش  ن "مختصار"وهذا الؽتاب عؾك سعة ما فقف فنن الػؼفاا  حساؿقكف  

ش والكَّؿاا الؿاراد االؿختصار الذا ُ طؾِاؼ يف الؿراد االؿختصر لقس ذا إجزا  والصاػات الؿعادودة

كتا  الػؼفاا ش فالؿؼصاقد ااف: الؿجاارد عاـ الادلقؾ والخاءفش فؽااؾ كتااٍب حجارد عاـ الاادلقؾ 

ش فنكف حساؿك مختصاًرا4 ولاذا تجاد يف كتا  اعاض الحـااؾاة حساؿك  ًٓ وحجرد عـ الخءف الجؿا

ش ٓ لشالٍ ش الٓ "لؿختصاراا"الػروعش الذي ُطبِع يف  حد عشر مجؾاًدا ماع حاأاقتقفش ماـ حساؿقف 

لؽقكف مجرًدا عـ إدلةش والن كان يف اعض الؿقا ع حتؽؾؿ عـ إحادحثش  و حقرد إحادحاث 

 وحتؽؾؿ عؾقفا  حقاًكا تصحقًحا وتضعقًػاش وحقرد مـ أداب الشل  الؽثقر.

اعًضا مـ إأقا  الؿتعؾؼة االػروعش هؾ هق محرٌر مـ  ولاف اللاك  "الؿرداوي"وسقػصؾ  

 ه  م ٓ؟ كعؿ.آخر

ُف َقَصَد بَِتْصـِقِػِف: َتْصِحقَح اْلَؿْذَهِب َوَتْحرِنَرُه َوَجْؿَعفُ "  ."َفنِكَّ

│ 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 ي: جعؾااف  "تحرنااره"ش  ي: اقااان قااقل الصااحقح مااـ الضااعقػش و"تصااحقحف"  قااال: 

محرًرا ذي  ن تجؿع الؼققد وتجؿع الشروطش وكحاق ذلاؽ ماـ إماقر التال حؽاقن فقفاا تحرحار 

 ي: جؿع الؿسائؾ4 ولذلؽ جؿع هذا الؽتاب مـ الؿساائؾ ماا ٓ  "وجؿعف"ش الؿذه  و بطف

 حجؿع يف غقره.

حـ الغانةوقد اختصر كثقًراش فالجراعل اختصره يف )  د اختقارات الشاقم/ تؼال الادِّ ( وجرَّ

البعؾاال مـاافش وهؽااذا كثقاارون ُعـااقا هبااذا الؽتاااب عـاحااة كبقاارة4 اااؾ الن ققااؾ:  ن مااـ اعااده هااؿ يف 

 ٌة عؾقف فؾقس ذلؽ اعقًدا.الحؼقؼة عال

ُم َرالًِبا اْلَؿْذَهُب " ُف ُنَؼدَّ  ."َوَذَكَر فِقِف: َأكَّ

│ 

ُم َرالًِباا اْلَؿاْذَهُب " كعؿ حؼال: اُف ُنَؼادَّ ش  ي: حاذكر الؿاذه  "حؼادم"معـال ، "َوَذَكَر فِقاِف: َأكَّ

م هق الؿعتؿد يف  ش ُثؿَّ حذكر اعده الؼقل الثاين يف الؿسللةش فالؿؼدَّ ًٓ ُم "الؿذه ش الًذا فؼقلف:  و ُنَؼدَّ

َـّ الؼقل إول هق "َرالًِبا اْلَؿْذَهُب  ش ) لا( هـا عفدحةش الذ الؼقل إول والثاين كءهؿا مذهٌ ش لؽ

 الؿذه  الؿعتؿد  و الؿشفقر.

 ."َوإِْن اْخَتَؾَػ التَّْرِجقُح َأْصَؾَؼ اْلِخاَلَف "

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

هذه ذكرها الُؿَصـِّػ يف  ول الؽءمش فنن مـ طرحؼة صاح  الػاروع  كاف الذا اختؾاػ  كعؿ

 الرتجقح وكان ققًحاش  طؾؼ الخءف ولؿ حرجح وحؼدم  حد الؼقلقـ.

ُف " َّٓ َأكَّ ُف، َوَلْؿ ُنْؼَرْأ َطَؾْقفِ  -َرِحَؿُف اهللُ َتَعاَلك-إ  ."َلْؿ ُنَبق ْضُف ُكؾَّ

│ 

( الكاف لاؿ حبقضاف كؾاف4 ااؾ ماا زال اعضاف مساقًدا4 الػاروعتاب)كعؿ حؼقل: الن مـ عققب ك

 (.الػروعولذلؽ تجد يف اعضف حشًقا غرحًباش وتجد واخاصًة يف إجزا  إخقرة مـ كتاب )

ٕنَّ الؿار  الذا كتا  كتاًاااش ُثاؿَّ ُقاِر  عؾقاف الكاف مشااركف يف  ابطف ، "َوَلْؿ ُنْؼَرْأ َطَؾْقافِ " قال: 

اػ ، ئٍذ حؽقن  دثش وذكرت لؽؿ  كف قد ُكِؼؾ يف ترجؿة الؿقفؼالـظر والسؿع مًعاش فحقـ  كف لؿاا  لَّ

( لاؿ الػاروعكتبف صارت ُتؼر  عؾقفش فؽان حؼقم عباراهتا وحصححفا كذلؽ4 ولذلؽ فنن كتااب )

حبقض ولؿ حؼر  عؾك صاحبف4 ولذا فنكف لؿ حتصؾ ساؿاًعاش والكَّؿاا هاق كتااٌب اتصاؾ اـاا فؼاط عاـ 

 طرحؼ القجادةش كعؿ.

 ."َكَذلَِؽ اْلَقِجقزُ وَ "

│ 

 

 كعؿش القجقز لؾدجقؾل وهق مطبقع يف مجؾدش ويف طبعة يف مجؾدحـ.

َواَناِت اْلَؿـُْصقَصِة َطـْفُ " ـْ الر  اِجِح ِم ُف َبـَاُه َطَؾك الرَّ  ."َفنِكَّ
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

│ 

فائدة مفؿة جاًدا وهاق  ن صااح  الاقجقزش اـاك كتاااف عؾاك الاراجح ماـ الرواحاات  هذه

الن الؿاذه  فقاف  قاقاٌل "وسلذكر لؽؿ أن فائدة ستؽرر معـا كثقًرا الققمش قؾـاش  و قال العؾؿاا : 

ش  لقس كذلؽ يف الؿسللة القاحدة؟ وهذه إققال الؽثقرة كقػ كعارف الصاحقح مـفاا يف "كثقرة

 الؿذه ؟

  ثالثة ققاطد مفؿة: ـدهؿ فقفط 

 الّن مـ كان ماـ هاذه الؼقاعاد  وفاؼ لألصاقل والؼقاعاد يف الؿاذه ش الؼاطدة إولك :

فنكف الؿذه ش وهاذا الاذي حساؿك ااالراجحش وهاق الاذي اـاك عؾقاف صااح  الاقجقز كتااافش الًذا 

ااعتبار الؼاعادة الؼاعدة إولك يف الرتجقح اقـ الرواحات يف الؿذه  وإققالش الكف حرجح اقـفا 

 والدلقؾش واعضفؿ حرجح االدلقؾ الـصل وما سقليتش واعضفؿ حرجح االؼاعدة.

الؿرجح الثالث: وهق الرتجقح اـص اإلمامش فنكؿا كّص عؾقف اإلمام ماـ الؼاطدة الثاكقة :

 الرواحات وإققال يف الؿذه ش فنكف حؽقن مؼدًما.

ئٍذ حسؿك مشفقًرا.: ما ذه  اللقف إكثرش وحقـوالؼاطدة الثالثة 

الًذا هااذه الؼقاعااد الااثءث معرفااة الؿعتؿااد مااـ الؿااذه  يف إقااقال فقاافش هـااا ذكاار لـااا  

الؿَصـِّػ  ن صاح  القجقزش اـك كتااف عؾك قاعدٍة مفؿةش وهق  كف حارجح ااعتباار الؿـصاقص4 

َواَنااِت اْلَؿـُْصقَصا"ولذلؽ قال:  ـْ الر  اِجِح ِما ُف َبـَاُه َطَؾك الارَّ م الؿـصاقص عؾاك ، "ِة َطـْافُ َفنِكَّ فؼادَّ
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

الرواحااة الؿـصقصااة عؾااك الرواحااة غقاار  غقرهاااش وجعااؾ مااـ ققاعااد الرتجااقح الؿعتؿاادة تؼاادحؿ

 الؿـصقصةش الؿخرجة عؾك ققاعد الؿذه   و عؾك الػروع إخرىش كعؿ.

َمِة/ َأبِل َبْؽرِ َطْبِد اهللِ " ْقِخ اْلَعالَّ ُف َطَرَ ُف َطَؾك الشَّ َبُف َلفُ َوَذَكَر َأكَّ ِرنَراكِل  َفَفذَّ ـِ الزَّ  ."ْب

│ 

هذا هق أقخفش وهق أقم حـااؾة العراث كسبًة اللك )زرحران( وهل قرحٌة ماـ قارى العاراث 

اػتح الزاىش فؼر  عؾك أقخف و قره عؾقاف وهذااف لاف الكاف صاحح اعاض جؿؾافش وهاذه مقازة فانن 

وا ما فقفش اؿثااة   التؼرحر يف آختقار والتصحقحش كعؿ.الؽتااة الذا ُقِر  عؾك إأقاخ و قرر

َّٓ َأنَّ فِقِف َمَسائَِؾ َكثِقَرًة َلْقَسْت اْلَؿْذَهَب "  ."إ

│ 

 

 وهؽذا فننَّ فقث كؾ ذي عؾٍؿ عؾقؿ.

 ."َوفِقِف َمَسائُِؾ َكثِقَرٌة َتاَبَع فِقَفا اْلُؿَصـ َػ َطَؾك اْختَِقاِرهِ "

│ 

وا احش فنكاف قاد  خاذ اعاض العباارات (ش وهذا الؿؼـعحعـل:  ن الدجقؾل تااع صاح  )

 عؾك اختقارهش وظـ  ن اختقاره هق الؿذه ش هـاك فرث اقـ آختقار واقـ الؿذه .

َطاَنةِ " ِر َوالر   ."َوَتاَبَع فِل َبْعِض اْلَؿَسائِِؾ َصاِحَب اْلُؿَحرَّ
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│ 

 .حراين( هق ااـ حؿدانش وكءهؿا )والرطانةهق الؿجد اـ تقؿقةش  الؿحرر صاح  )

 ."َوَلْقَسْت اْلَؿْذَهَب "

│ 

 كعؿش ولقس  هل الؿذه  الذي عؾقف إكثر.

 ."َوَسَقُؿرُّ بِؽ َذلَِؽ إْن َشاَ  اهللُ تعالك"

│ 

  ي: يف  ثـا  الؽتاب.

ـِ َطْبُدوسٍ " ْب
ِ
 ."َوَكَذلَِؽ التَّْذكَِرُة ٓ

│ 

الؼقاعاد ( ساقتؽؾؿ الُؿّصاـِّػ ماا هال التاذكرة( ٓاـ عبدوس هاق الؿتالخرش و)التذكرة) 

 التل اـك عؾقفا معرفة الراجح عـده؟

لِقؾِ " ـْ الدَّ ِحقِح ِم ُف َبـَاَها َطَؾك الصَّ  ."َفنِكَّ

│ 
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ح اقـ رواحات يف الؿذه  اـاً  عؾك الصحقح مـ الادلقؾ وحشاؿؾ ذلاؽ  ااـ عبدوس رجَّ

الدلقؾ الـصلش وحشاؿؾ الادلقؾ الاذي هاق دلقاؾ الؿعـاك والؼاعادةش وهاذه الحادى الؿرجحاات 

 الثءث.

ـُ َطْبِد اْلَؼِقي  فِال " ـِ "َوَكَذلَِؽ اْب اُف َقااَل فِقاِف:  "َمْجَؿاِع اْلَبْحاَرْن ََصاح  فِال "َفنِكَّ ْٕ ُُ بِا َأْبَتاِد

َّٓ ُقْؾت َمَثاًل: ِرَواَنَتاِن، َأْو َوْجَفانِ  َْقَقى َدلِقاًل، َوإِ ْٕ  ."اْلَؿْذَهِب َكْؼاًل َأْو ا

│ 

ـ وهل مـ الؽت  الؿعتؿدةش كؼؾ عـف  كف قال كعؿش هذه فائدة و ن صاح  مجؿع البحرح

َْقَقى َدلِاقاًل "يف  ولف:  ْٕ ََصح  فِل اْلَؿْذَهِب َكْؼاًل َأْو ا ْٕ ُُ بِا ش كلخاذ مـفاا  كاف صاحح الؿاذه  "َأْبَتِد

 معتؿًدا عؾك  مرحـ: 

الـؼؾ عـ اإلمام/  حؿدش فؿا كان مـصقص مؼدم عؾاك غقارهش فنكاف حؽاقن مؼادًما  عؾك

َْقاَقى َدلِاقاًل "عؾك غقرهش وااعتبار الدلقؾ4 ولذلؽ قال:  ْٕ  مجؿاع البحارنـ 4 ولاذلؽ فانن )"َأْو ا

 مـ الؽت  الؿؼدمة يف الؿذه  يف معرفتفش وسقذكر لؽ الؿَصـِّػ اعد قؾقؾ.

  َّح ااالن التؼاادحؿ دلقااٌؾ عؾااك مجؿااع البحاارنـصاااح  ) قااال: والػائاادة الثاكقااة  ن ( صاارَّ

 تصحقح الرواحة الؿؼدمة ذكره.

َّٓ ُقْؾت َمَثاًل: ِرَواَنَتاِن، َأْو َوْجَفانِ "  ."َوإِ

│ 
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َّٓ ُقْؾاا  َمااَثًء: ِرَواَحَتاااِنش َ ْو َوْجَفاااِن يف الؿسااللةش فقؽااقن ذلااؽ مااـ ااااب الطااءث  قااال: َوالِ

 الخءف.

 َكْظِؿِف: َوَكَذا َقاَل فِل"

ْبتَِدا بَِراِجٍح 
ِ
 "َفنِك ل بِِف ِطـَْد اْلِحَؽاَنِة َأْبَتِدي  َوَمْفَؿا َتْلتِل آ

│ 

(ش والاـظؿ مشافقرش الؿؼـاع(4 ٕنَّ اااـ عباد الؼاقي كظاؿ )لؿؼـاعيف كظؿفش  ي يف كظؿاف )ا

ولؼد  درك  اثـقـ مـ الؿشاائم ححػظاقن الاـظؿش وكءهؿاا ماات عؾاقفؿ رحؿاة اهللش ححػظاقن 

 لـظؿ حػًظا تاًماش وهل  ظـ يف ستة آٓف اق ش كعؿ.ا

َْشَفرِ " ْٕ ِحقِح ا ُف َبـَاَها َطَؾك الصَّ  ."َوَكَذلَِؽ َكاضُِؿ اْلُؿْػَرَداِت، َفنِكَّ

│ 

كاظؿ الؿػردات وهق العؿري وتؼد ذكرهش فنكف اـك اختقاره عؾك إأفرش ومعـك إأافر 

  ي: ققل إكثر.

 ."ْت َكَذلَِؽ َوفِقَفا َمَسائُِؾ َلْقَس "

│ 

َـّ  ناا إأافر وقاد ااقَّـ هاذه الؿساائؾ الشاقم/ مـصاقر  ولقس  هل إأافرش والكَّؿاا ظا

 البفقيتش يف أرحف عؾك كظؿ الؿػرداتش الؿسؿك اؿـح الشافقات كعؿ  و كحق ذلؽ.
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ُف َقاَل فِقَفا " ا، َفنِكَّ ـِ ُمـَجَّ ْب
ِ
ِحقَح "َوَكَذلَِؽ اْلُخاَلَصُة ٓ ـُ الصَّ َواَنِة َواْلَقْجفِ ُأَبق  ـْ الر   ."ِم

│ 

اش كصَّ عؾك التصحقح مـ الرواحات والقجقه.   حًضا الخءصة ٓاـ مـجَّ

 :والػرث اقـ الرواحة والقجف 

 : هل ما كاك  عـ  حؿد كًصا  و ظاهًرا  و الما ة.أن الروانة - 

ا تخرحًجا عؾك فرٍعش  و تخرحًجا عؾك والقجف -    صؾ.: ما كان عـ  صحااف المَّ

َب فِقَفا َكاَلَم َأبِل اْلَخطَّاِب فِل اْلِفَداَنةِ "  ."َوَقْد َهذَّ

│ 

 صبح مـ اعده حعتـقن اف عـاحًة ، (لفدانة ال الخطاب يف الفداحة كءمف لؿا صـَّػ كتااف )ا

 كبقرةش حتك جا ت مـ اعد ذلؽ كت   خرى فاكشغؾ هبا الـاس.

َفاااَداُت بَِلْحَؽاااِم " ااُف َقاااَل فِقَفااا َوَكااَذلَِؽ اإْلِ ـِ َحْؿااَداَن، َفنِكَّ ْباا
ِ
َأْذُكااُر ُهـَااا َرالًِبااا "اْلِعَباااَداِت ٓ

َصِحقَح اْلَؿْذَهِب َوَمْشاُفقَرُه، َوَصارِنَحُف َوَمْشاُؽقَرُه، َواْلَؿْعُؿاقَل ِطـْاَدَكا َطَؾْقاِف، َواْلَؿْرُجاقَع َرالًِباا 

 ."إَلْقفِ 

│ 

الـاقع التصحقح يف كتا  الػؼاف كقعاان: كعؿ هـا فائدة  رحد  ن  عقدها4 وهل قضقة  ن 

 : التصحقح الصرحح.إول
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التصحقح آلتزامل.والـقع الثاين : 

: هاق  ن حاذكر الخاءفش وحؼاقل: الن هاذه الؿساللة فقفاا رواحتاان  و فالتصحقح الصارحح

 ققٓنش والصحقح إولش  و الصحقح الثاينش وهؽذا.

ا التصحقح آلتزامل : فنن لف طرقفش مـ هذه الطرث  ن حجعؾ الؿار  قاعادًة يف كتااافش و مَّ

ًٓ ففق الصحقحش ففـا التازم طرحؼاًةش ولاؿ حصارح هبااش  و  ن حجعاؾ كتاااف  كلن حؼقل: ما ذكرتف  و

عؾك ققٍل واحدش وحـص يف  ول الؽتاب عؾك  ن ما يف هذا الؽتاب هق الؿاذه 4 فحقـئاٍذ حؽاقن 

 قس صرحًحا.تصحقحف تصحقًحا التزامًقاش ول

وقد ذكر العؾؿا :  ن التصحقح الصرحح مؼدٌم عؾك التصحقح آلتزامالش وهاذا وا احش 

 كعؿ.

َمااِم َأْح " ـْ اإْلِ اَكا َأنَّ َصرِنَؼتِل فِل َهَذا اْلؽَِتاِب: الـَّْؼُؾ َطا َؼؽ اهللُ َتَعاَلك َوإِنَّ َؿاَد َتـْبِقٌف: اْطَؾْؿ َوفَّ

َْصَحاِب، َأْطُزو إَلك  ْٕ  ."ُكؾ  كَِتاٍب َما َكَؼْؾت ِمـُْف، َوُأِ قُػ إَلك ُكؾ  َطالٍِؿ َما َأْرِوي َطـْفُ َوا

│ 

كعؿ هذه الؼاعدة والتـبقف الذي سقرده الؿصـػ مفؿ جًدا4 ٕكـل ذكرت لؽاؿ قباؾ قؾقاؾ: 

  كـا كعرف الؿذه  اثءثة  مقر: 

ا اـص  حؿدش فُقرجح اف وهذا كثقر عـد محؼؼل العؾؿا ش  -  ومدقؼقف.المَّ
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الثاين:  ن حؽقن اـاً  عؾك الدلقؾ والؼاعدةش ولقس كؾ ظاهر دلقٍؾ حؽقن دلقًء صاالًحاش  -

الذ الظاهر قد حؽقن مردوًدا ٕحادحث  خرش ومعااينٍ  خارش فاء ُاادَّ  ن حؽاقن الؿار  محقًطاا الدلاة 

ًٓ وتػرحًعا عؾك سبقؾ التؿثقؾ.  الؿذه ش وإدلة الؿتعؾؼة اف  صق

 الث:  ن حؽقن عالًؿا اؼقل إكثرش ومطؾًعا عؾك ققلف.وإمر الث -

هااذه الؼقاعااد الااثءث يف معرفااة الؿااذه  قااؾ مااـ حسااتطقع القصااقل اللااك معرفتفاااش 

 وتؿققزها4 الٓ قؾة مـ الؿحؼؼقـش وسقليت الأارة الؿصـػ لذلؽ.

: و كف ٓ حستطقع القصقل اللقفا الٓ مـ كان عالًؿا اـصاقص  حؿادش لاقس إمر إول  1

رد اطءع فؼط الن تؽقن محصقرًة  مامفش والكَّؿا اػفؿف  حًضاا لـصاقص  حؿادش وسـشاقر لفاا مج

 اعد قؾقؾ مؿا سقذكره الُؿَصـِّػ.

 ن حؽااقن عارًفااا ٕصااقل مااذه  اإلمااام  حؿاادش وهاال  صااقل  هااؾ  وإماار الثاااين:  2

 الحدحث يف آستدٓلش الؼقاعد إصقلقةش والؼقاعد الػؼفقة.

 ن حؽاقن محقًطااا اخءففاؿش ومطؾًعااا عؾقافش وذلااؽ الؼؾقاؾ جااًدا مااـ  وإمار الثالااث:  3

 حؽقن مطؾًعا عؾك ذلؽ.

ولذلؽ فؾؿا كاك  هاذه إماقر الاثءث يف معرفاة الؿعتؿاد ماـ الؿاذه  صاعبًة4 جعاؾ 

العؾؿا  عءمًة سافؾة لؾقصاقل اللقفاا: وهاق معرفاة الؿعتؿاد ماـ الؿاذه  ااعتباار إأاخاصش 

  ن العالؿ فءنش  و  ن الؽتاب الػءين ما ذكره هق الؿعتؿد.فـؼقل: الن الشخص فءنش  و 
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وهذه طرحؼاة ماـ هاق   اعػش  و  اعػ عاـ الدراك الؼقاعاد الاثءث إولاكش و غؾا  

الؿتػؼفة الكَّؿا حعرفقن الؿذه  االؽت ش وٓ حعرفقنا االؼقاعدش والن كان قاد حقجاد ماـ حعرففاا 

ا اإلطـ اب فلظـف صع  جًدا يف هذا الزماان4 ااؾ ماـ قاروٍن االؼقاعد االـظر يف آحاد الؿسائؾش  مَّ

كثقرة4 ولذلؽ ذكر الُؿَصـِّػ هـا:  كف يف كتااف حعزوا كؾ ققٍل لصاحبفش وحـؼؾ كؾ مسللٍة كؿا هل 

كؼًء مـ غقر وصػ4 الن حؼقل: قال فءن وفءن4 لؽل تعرف ققة الؼقل مـ ققة قائؾفش الذ الؼاقل 

4 فنكاف ٓ ُحع ًٓ 4 فنكاف ٓ ُحعتااربش الذا كاان قائؾاف مجفااق ًٓ تااربش كؿاا  ن الحادحث الذا كااان كاقؾاف مجفااق

 وتعرفقن ذلؽ يف الؿصطؾح.

وهـاك كتٌ  فؼفقة  صحاهبا مجفقلقن4 ولذلؽ ماا تػارد ااف  صاحاب هاذه الؽتا ش فانن 

( عـادكاش فانن صااح  )الرو اة الػؼفقاةققلفؿ غقر معتؿاٍد الن كااكقا متػاردحـش مثالاف: صااح  

( ققؾ: الكف جفقٌل ٓ ُحعرفش وُكس  هذا الؽتاب ٕكثر مـ أخص4 ولذا فنن ما الرو ة الػؼفقة)

 تػرد اف ٓ ُحؼبؾ الٓ  ن حقافؼف غقره مـ  صحاب القجقهش  و  ن تؽقن لف دلقٌؾ حدل عؾقف.

الًذا ذكر الُؿَصـِّػ  كف حعزوا إققالش وهذا مـ اااب الدقاة لػفاؿ الؿاذه ش ثاؿ قاال: فانن 

 كان الؿذه ش كعؿ.

4 ُثاؿَّ ااقَّـ اعاد ذلاؽ  ن الؼاعادة يف معرفاة "َوُأِ قُػ إَلاك ُكاؾ  َطاالٍِؿ َماا َأْرِوي َطـْافُ " قال:

َأْو َقاْد " ش االن قاال ااف إكثارش"َفنِْن َكاَن اْلَؿْذَهُب َضاِهًرا َأْو َمْشُفقًرا"الؿعتؿد الؿشفقرش فؼال: 

َْصَحاِب َوَجَعُؾقُه َمـُْصقًرا اْخَتاَرُه ُجْؿُفقرُ  ْٕ  ففذا ٓ الأؽال فقف. 4"ا
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فؿا دام  غؾ  الؿصـَّػقـش و كثر الؿحؼؼقـ حـصاقن عؾاك  ن الؿاذه  كاذا4 فنكاف يف هاذه 

الحال كؼقل: الكف الؿذه 4 ٕكف ترجقٌح اإكثرش وغالًبا ٓ حذه  إكثر اللك ذلؽ الٓ ٕكاف وافاؼ 

هال الؼاعادة؟ الؼاعدةش  و وافؼ الدلقؾش  و مـصقص  حؿدش لؽـ الن لؿ حؽـ كذلؽ  أفرش فؿا 

 سقذكر لـا الُؿَصـِّػ الؽت  التل ُتعتؿد يف ذلؽ.

َْصااَحاِب َوَجَعُؾااقُه " ْٕ َفاانِْن َكاااَن اْلَؿااْذَهُب َضاااِهًرا َأْو َمْشااُفقًرا، َأْو َقااْد اْخَتاااَرُه ُجْؿُفااقُر ا

َٓ إْشَؽاَل فِقفِ   ."َمـُْصقًرا. َفَفَذا 

│ 

 ٓ الأؽال فقف4 ٕكف حقـئٍذ حؽقن هق الؿذه 4 ٕكف ققل إكثر. كعؿ

ـَ " ِطل َأنَّ اْلَؿاْذَهَب ِخاَلُفاُف، َوإِْن َكااَن التَّاْرِجقُح ُمْخَتِؾًػاا َباْق َْصَحاِب َندَّ ْٕ َوإِْن َكاَن َبْعُض ا

ْطتَِؿااُد فِال َمْعرِ 
ِ
َْصَحاِب فِل َمَسائَِؾ ُمَتَجاِذَبِة اْلَؿْلَخِذ، َفآ ْٕ ـْ َذلِاَؽ َطَؾاك َماا َقاَلاُف ا َفاِة اْلَؿاْذَهِب ِما

 ."اْلُؿَصـ ُػ 

│ 

كعااؿ حؼااقل الشااقم: فاانن اختؾااػ الرتجااقح والتصااحقح اااقـ العؾؿااا  يف الؿااذه ش فؿااا 

الؿعتؿد مـ ذلؽ؟ قال: الن الؿعتؿد عؾك  صحاب الؽت  التل سقذكر اعد قؾقاؾش الذا اجتؿعا  

 كؾؿتفؿ عؾقف.
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ش حعـال ااف الؿقفاؼ يف هاذا الؽتااب "َماا َقاَلاُف اْلُؿَصاـ ُػ "هذه الؽتا  قاال:  ولفااش قاال: 

 خصقًصاش وهق الؿؼـع.

وكان مشاحخـا حؼقلقن: الن كت  الؿقفؼ  راعة ترتا  احسا  ققهتاا يف اعتؿااد الؿاذه  

 )الؿؼـع(ش ُثؿَّ )الؽايف(ش ُثؿَّ )الؿغـل(ش ُثؿَّ )العؿدة(4 هؽذا ترتقبفاش وهذه ذكرها الؿشاحمش كعؿ.

اِرُح " ـْ َذلَِؽ َطَؾك َما َقاَلُف اْلُؿَصـ ُػ، َواْلَؿْجُد، َوالشَّ ْطتَِؿاُد فِل َمْعرَِفِة اْلَؿْذَهِب ِم
ِ
 ."َفآ

│ 

 ااـ  ال عؿر الشارح.

 ."َوَصاِحُب اْلُػُروِع، َواْلَؼَقاِطِد اْلِػْؼِفقَّةُ "

│ 

 وهق ااـ رج .

، َوالـَّْظِؿ، " ـِ َطاَنَتْق  ."َواْلُخاَلَصةِ َواْلَقِجقِز، َوالر 

│ 

ا.  وهق ااـ الؿـجَّ

ـِ " ن ْقُخ َتِؼلُّ الد   ."َوالشَّ

│ 

  ي: ااـ تقؿقة.
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ـُ َطْبُدوٍس فِل َتْذكَِرتِفِ "  ."َواْب

│ 

 كعؿ حؼقل: الن هذه الؽت  الذا اجتؿع  عؾك كؾؿة4 فنن العربة اؽءمفؿش لؿاذا؟ كعؿ.

ـَ " ِمق ُبقا َكاَلَم اْلُؿَتَؼد  ُفْؿ َهذَّ  ."َفنِكَّ

│ 

حعـل  ي اطؾعقا عؾك كءم الؿتؼدمقـ وهذاقهش وحذفقا الحشق الاذي فقافش ولخصاقا ماا 

 فقف.

ـٍ " ُدوا َقَقاِطَد اْلَؿْذَهِب بَِقِؼق  ."َوَمفَّ

│ 

 ن همٓ  والن كاكقا متلخرحـ كسبًقا4 الٓ  نؿ قاد عرفاقا ققاعاد الؿاذه ش ومفادوهاش   ي

فصاااغقها اصااقاغٍة ساافؾة4 ولااذلؽ فاانن هااذه الؽتاا  التاال  وردهااا الؿصااـػ فقفااا مااـ ققاعااد 

 الؿذه  ما ٓ حقجد يف فغقرها مـ الؽت  إخرى.

 ."َفنِْن اْخَتَؾُػقا"

│ 

 

 قال: فنن اختؾػ  هذه الؽت ش فؽقػ كعرف هذا الؿذه  مـ ذلؽش كعؿ. كعؿ
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َمُف َصاِحُب "  ."فِقِف فِل ُمْعَظِؿ َمَسائِِؾفِ  "اْلُػُروعِ "َفاْلَؿْذَهُب: َما َقدَّ

│ 

كعؿش هذه  ول طرحؼة لؿعرفة الؿاذه ش ذكار الؿصاـػ:  ن الؼاعادة يف معرفاة الؿاذه  

الػاروع4 ٕن صااح  الػاروع تعا  يف كتااافش واطؾاع مـ الؽت  الذا اختؾػ 4 ما قدمف صاح  

عؾك عدٍد كبقر جًدا مـ الؿراجعش اؾ كان الشاقم تؼال الادحـ عؾاك جءلاة قادره حثـال عؾاك ماـ 

 مثؾفش عؾك صغر سـف يف معرفتف الػؼفش ومعرفتف لؿسائؾ مذه  اإلمام  حؿد.

وهاذا وا اح صاـعتف  كؿا  كف كان متػــًاش فؾف اطءٌع واسعش وعؾٌؿ كبقر يف عؾؿ الحادحثش

 ممثرش وهذا ممثر يف كتاااتف سقا  يف الػروعش  و يف غقرهش كعؿ.

َػاَؼ َطَؾْقاِف " َماُف، َفاْلَؿاْذَهُب: َماا اتَّ ـْ َرْقارِ اْلُؿْعَظاِؿ الَّاِذي َقدَّ َفنِْن َأْصَؾَؼ اْلِخااَلَف، َأْو َكااَن ِما

ْقَخانِ   ."الشَّ

│ 

 

 طؾاؼ الخاءف: تؼادم معـاا  ن  طؾاؼ الخاءف االن معـك ، "َفنِْن َأْصَؾَؼ اْلِخاَلَف "حؼقل: 

جعؾف مطؾًؼا مـ غقر ترجقح ٕخد الؼقلقـش ومرَّ معـاا  ن قاعادة صااح  الػاروع:  كاف الذا  طؾاؼ 

 الخءف4 فنكؿا حطؾؼف لؼقتفش وهذا حدل عؾك  ن الخءف ققٌي يف الؿسللة.
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ـْ َرْقاارِ اْلُؿْعَظااِؿ الَّااِذي  َأْو َكااانَ " ي صاااح  الػااروعش ش "َفاانِْن َأْصَؾااَؼ اْلِخاااَلَف " قااال: ِماا

َمفُ  4 هـاك مسائؾ  طؾؼ فقفا الخاءفش عػاًقا لاؿ حطؾاؼ الخاءفش والكؿاا قادم  حاد الؼاقلقـش "َقدَّ

والااذي قدمااف لااقس هااق الؿااذه 4 ٕن تصااحقحف تصااحقح التزاماالش فؾراؿااا  خطاال يف اعااض 

ـْ َرْقارِ "رحؿاف اهلل تعاالكش وهاذا معـاك ققلاف: –الؿسائؾش  و فات عؾقاف اعاض العؾاؿ  َأْو َكااَن ِما

َمفُ  الذ الؿعظاؿ الاذي قدماف هاق الؿعتؿادش ولؽاـ يف مساائؾ قؾقؾاة كاان عؾاك ش "اْلُؿْعَظِؿ الَِّذي َقدَّ

 (.تصحقح الػروعخءف ذلؽ مقزها الؿصـػ يف كتاٍب  خر )

 ."َفاْلَؿْذَهُب "قال:  

ْقَخاِن َأْطـِل اْلُؿَصـ  " َػَؼ َطَؾْقِف الشَّ  ."َػ َواْلَؿْجَد َفاْلَؿْذَهُب: َما اتَّ

│ 

كعؿش قال: فنين اعتؿد4 هذه الؿرحؾة الثاكقةش الذا لؿ حؽـ قاد قدماف صااح  الػاروعش فانين 

اعتؿااد يف معرفااة الؿااذه  عؾااك مااا اتػااؼ عؾقااف الشااقخانش وفؼفااا  الؿااذه  الذا  طؾؼااقا لػااظ 

 قدامة.الشقخقـ4 فننؿ حعـقن هباش حعـقن اف الؿجد والؿقفؼش الؿجد اـ تقؿقةش والؿقفؼ ااـ 

ْقَخاِن َأْطـِل اْلُؿَصـ َػ َواْلَؿْجاَد ": وذاك قال والؿقفاؼش والؿؼصاقد االؿصاـػ4  ي ش "الشَّ

الؿقفااؼ يف كتااااف الؿؼـااع خاصااةش و مااا الؿجااد فنكااف مؼصااقٌد يف الؿحاارر خاصااةش وسقشااقر لااف 

 الؿصـػ اعد ذلؽش كعؿ.

َخَر فِل َأَحِد اْختَِقاَرْنفِ " ْٔ  ."َأْو َواَفَؼ َأَحُدُهَؿا ا



 

  

122 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(
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│ 

كعااؿش حعـاال لااق  ن الؿجااد اختااار  حااد قااقلقـش حعـاال اختااار يف مسااللٍة قااقلقـش صااحح يف 

مق ٍعش وصح يف مق اٍع آخار أاقًئا آخارش  حادهؿا حؽاقن ماذهًباش وأخار حؽاقن اجتفااًدا مـاف 

 واختقاًراش فؿا وافؼ فقف الثاين إولش يف  حد ققلقفش فنكف حؽقن حقـئٍذ هق الؿذه .

َؿا ُهَق فِل اْلَغالِِب َوَهَذا َلْقَس طَ "  ."َؾك إْصاَلِقِف، َوإِكَّ

│ 

كعؿ ٕكـل قؾ  لؽؿ: الن التصاحقح آلتزامال دائًؿاا حؽاقن فقاف اعاض الاـؼصش هاذا ماـ 

 جفةش وجفٍة  خرى: ما حرد عؾك أدمققـ مـ كؼصش وقد  اا اهلل الؽؿال الٓ لؽتااف.

 ."َفنِْن اْخَتَؾَػا َفاْلَؿْذَهُب "

│ 

 والؿقفؼ. ي اختؾػ الؿجد 

ـْ َواَفَؼُف َصاِحُب اْلَؼَقاِطِد اْلِػْؼِفقَّةِ "  ."َفاْلَؿْذَهُب َمَع َم

│ 

كعااؿ الؼقاعااد الػؼفقااة ٓاااـ رجاا ش وهااذا كتاااب عظااقؿ جااًدا4 اااؾ هااق مااـ  عظااؿ كتاا  

الؼقاعدش وهذا الؽتاب لؿ حجعؾف مصـػف مبـًقا عؾك كت  غقرهش الذ  غؾ  كت  الؼقاعد الؿصاـػة 
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كت  الؼقاعد التل قبؾفؿش  و  ي حجردوا مـ كت  فؼٍف معقـةش فنكف عؾاك سابقؾ عادًة حلخذون مـ 

 الؿثال: جرد اعضفؿ مـ.

فننَّ اعضفؿ عؾك سبقؾ الؿثال جرد مـ أرح الرافعل عؾاك الاقجقز الؼقاعاد الؿشافقرةش 

وهؽذا حعـل اـقة التجرحد مـ كت  الؼقاعدش و ما  اق الػرج اـ رج  زحـ الدحـ4 فنكف اـاك هاذه 

الؼقاعد عؾك مـقاٍل لؿ ُحسبؼ اللقفش والعجق   كاف  لَّاػ هاذا الؽتااب يف الساـ الؿبؽارة4 ولاذلؽ 

فنن اعض الـسم الخطقة الؿقجقدة أن ُ ثب  عؾقفا قارا ٌة عؾاك الُؿَصاـِّػ )وهاق اااـ رجا (ش 

ـٍ مبؽرةش قبؾ  ن حبؾغ خؿس وثءثقـ ماـ عؿارهش وهاذا الؽتااب لاقس كلحاد الؽتا   وهق يف س

احة وجؿعش الكَّؿا هق قدح مـ الذهـش والن كاان قاد  طؾاؼ يف اعاض الؼقاعاد الخاءف كؼؾش وحؽ

 ولؿ حرجحش كعؿ.

ـِ " ن ْقُخ َتِؼلُّ الد  ـْ َواَفَؼُف َصاِحُب اْلَؼَقاِطِد اْلِػْؼِفقَِّة، َأْو الشَّ  ."َفنِْن اْخَتَؾَػا َفاْلَؿْذَهُب َمَع َم

│ 

ـِ "كعؿش  ن ْقُخ َتِؼلُّ الد  ش فنن الشقم/ تؼل الدحـ مـ  عؾؿ الـاس يف زماكف اـصقص "َأْو الشَّ

 حؿد وققاعدهش وهذا وا ح جًداش هذا ٓ أؽ فقفش كؾ مـ قر  يف كاءم الشاقم حعارف اطءعاف 

القاسعش حتك الن حقسػ حـ عبد الفادي لؿا ذكر ترجؿة ااـ رج ش و ن لف هذا الؽتاب العظاقؿ 

ماـ التادققؼ والتحؼقاؼش قاال: وُ هتاؿ  كاف وجاد  وراًقاا الؼقاعدش قال: الكف قد استؽثر عؾقف لؿا فقف 

لؾشقم/ تؼل الدحـ فـسبفا لـػسافش والن كاان اااـ رجا  ااراٌ  ماـ ذلاؽش لؽاـ الػائادة ماـ هاذه 

الؼصة  كف قد استؼر عـد  ذهان جؿقع العؾؿا :  ن الشقم/ تؼال الادحـ ماـ  وساع الـااس معرفاًة 
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وقاد ُ يت ففًؿاا وحػًظاا مًعااش وقاؾ ماا حجتؿعاانش  اؼقاعد الػؼف و بطفاش وهق لف ففٌؿ دققؼ جًداش

 حجتؿع الحػظ والػفؿ عـد  حد.

َّٓ َفاْلُؿَصـ ُػ "  ."َوإِ

│ 

 حعـل ااـ قدامةش ففق مؼدٌم عؾك الؿجد.

 ."َٓ ِسقََّؿا إْن َكاَن فِل اْلَؽافِل"

│ 

ٕنَّ الؽاايف فقاف   ي: وافاؼ التصاحقح ماا يف الؽاايف4ش "َٓ ِسقََّؿا إْن َكاَن فِل اْلَؽافِل": قال

 تصرحٌح االتصحقح.

 ."ُثؿَّ اْلَؿْجُد "

│ 

 ُثؿَّ الؿجد اعده.

ـُ َرَجٍب " َمُة اْب  ."فِل َصَبَؼاتِفِ  -رحؿف اهلل تعالك–َوَقْد َقاَل اْلَعالَّ

│ 

  ي يف طبؼاتف عؾكش غقر طبؼات الحـااؾة ٓاـ الؼا ل  ال حعؾك.

ـِ "  ."اْلُؿـَكفِل َصَبَؼاتِِف فِل َتْرَجَؿِة اْب
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│ 

 ااـ الؿـل.

ـِ اْلُؿـَك " اُققِخ َواْلُؽُتاِب "اْب ـْ ِجَفاِة الشُّ َؿا َنْرِجُعقَن فِل اْلِػْؼِف ِما ـْ َقْبَؾُفْؿ إكَّ َوَأْهُؾ َزَماكِـَا َوَم

ِؼ َواْلَؿْجِد  : اْلُؿَقفَّ ـِ ْقَخْق  ."اْكَتَفك"إَلك الشَّ

│ 

 

ترجؿة ااـ الؿـل  اق الػاتحش لؿاا  يف  ن ااـ رج  ذكر يف -رحؿف اهلل تعالك–ذكر الشقم 

ذكر  ن الؿقفؼ اـ قدامةش والؿجد اـ تقؿقة4 تتؾؿذ عؾك ااـ الؿـلش ففاق أاقخفؿ الاذي تخرجاا 

 اف.

ثااؿ ذكاار اعااد ذلااؽ  ن العؾؿااا  يف وقتاافش وقااد تااقيف ااااـ رجاا  سااـة ساابعة مائااة وخؿسااة 

وكءهؿاا كاكاا  وتسعقـ4 الكؿا حعتؿادون يف الؿاذه  وتحرحاره اللاك الشاقخقـ الؿقفاؼ والؿجادش

تؾؿقًذا ٓاـ الؿـلش فدل ذلؽ عؾك  ن الؿذه  الكَّؿاا حرجاع لفاذا الرجاؾ وتءمقاذهش لاذلؽ فانن 

 اعض العؾؿا  اكتػعقا اعؾؿف عـ طرحؼ كتبف فؼطش واعض الـاس ُحـتػع اعؾؿف عـ طرحؼ تءمذتف.

قاال: ماا ومثال الـقع الثاين: ااـ الؿـلش وقد ذكار عاـ اااـ الؾبااين الشاافعل الػر ال  كاف 

 الٓ وهاق تؾؿقاٌذ لالش  و تؾؿقاٌذ لتءماذيتش فالعاالؿ كؾاف اركاةش والن لاؿ 
ٌ
عؾك وجف إرض فر ال
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ُحشتفر كتاافش فؾراؿا اكتػع اػتقةش  و اكتػع الـاسش واأتفر عؾؿف عـ طرحؼ تءمذتفش  و عـ طرحؼ 

 رواحتف.

الـااسش وفضؾ العالؿ عؾك غقره مـ الـاس فضٌؾ عظاقؿش ولاقس ااكتشاار اساؿ فاءن ماـ 

 واأتفار كتااف دلقٌؾ عؾك فضؾف عؾك مـ عاداهش فؾقس ٓزًما ذاك. 

قاال: لؼاد وددت  ن هاذا العؾاؿ ُااث ااقـ  -رحؿاف اهلل تعاالك–حتك الن اإلمام/ الشافعل 

الـاسش ولؿ ُحـس  لل مـف حرفش والكؿا حـسا  لغقاريش وكثقاٌر ماـ الؿساائؾ العؾؿقاة والشارعقة 

ُأافرت عـافش والكؿاا كؼؾفاا الؿصاـػ الؿتالخر عاـ الؿتؼادمش  والػؼفقة  صؾ استـباطفا لغقار ماـ

 فُشفرت االؿتلخرش و جرها لؾؿتؼدم الذي لؿ ُحذكر اسؿف.

وهذا حدلـا عؾك مسللة: وهل  ن العالؿ ُحبارك لاف يف  أاقا  كثقارةش وقاد ذكارت لؽاؿ هاذا 

الؿسااللةش كاسا  ذلااؽ لؿاا جااا  عاـ يف ااااـ الؿـاالش الاذي راؿااا ٓ ُحـؼاؾ عـااف يف كتا  الػؼااف الٓ 

 والؿسللتان فؼطش كعؿ.

ََحِدِهَؿا فِل َذلَِؽ َتْصِحقٌح، َفَصاِحُب اْلَؼَقاِطِد اْلِػْؼِفقَّةِ " ِٕ  َٓ ـْ َلُفَؿا َو  ."َفنِْن َلْؿ َنُؽ

│ 

حؼقل: الن لؿ حؽـ لفؿا تصحقح سقاً  االن لاؿ حاذكر الؿساللةش  و ذكرهاا لؽاـ  طؾاؼ  كعؿ

الخءفش فؽقػ كعرف الؿذه ؟ قال: فــظر اللك صااح  الؼقاعاد الػؼفقاة4 فُقؼادم ماا رجحاف 

(ش وهاذه الؿساللة  وردهاا الُؿَصاـِّػ تادلـا عؾاك  هؿقاة جؿاع الػاروع )الؼقاطد الػؼفقةصاح  
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( ٓاـ رج ش وقد جؿعفا ااـ كصر اهللش فااـ كصار الؼقاطد الػؼفقةب )الػؼفقة الؿقجقدة يف كتا

اهلل لف جزٌ  مطبقٌع قدحؿش جؿع فقف الػروع الػؼفقاة الؿقجاقدة يف الؼقاعاد الػؼفقاة ٓااـ رجا ش 

 ورتبفا عؾك إاقابش كعؿ.

 ."ُثؿَّ َصاِحُب اْلَقِجقزِ "

│ 

ن صااح  الاقجقز يف الحؼقؼاة حتؿقاز ش فنكاف حؽاقن معتؿاد4 ٕ"ُثؿَّ َصاِحُب اْلاَقِجقزِ "كعؿش

المرش وححتاج اللك حعـل تلمؾ يف هذا الذي  مره تؿقاز ااف واكػاردش فانن صااح  الاقجقز كثقاًرا ماا 

حزحد قققًدا يف الؿسائؾش وهذه الؼققد قاد حقافاؼ عؾقفاا  حقاًكااش وقاد ٓ حقافاؼ عؾقفااش وقاد ُحطؾاؼ 

 الؿسللة يف غقر ما يف القجقز.

القجقز؟ ٕن صاح  القجقز اـك كتااف كؿا ذكر الؿصـػ عؾك ولؽـ لؿاذا قدم صاح  

 الراجح مـ الرواحة الؿـصقصةش فؾذلؽ ُقدم.

ـِ " َطاَنَتْق  ."ُثؿَّ َصاِحُب الر 

│ 

 ااـ حؿدان.

 ."َفنِْن اْخَتَؾَػا َفاْلُؽْبَرى"

│ 
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  ي مؼدمٌة عؾك الرعاحة الصغرى.  

 ."ُثؿَّ الـَّاضِؿُ "

│ 

 مقجزة العبارة.ٕن الؽربى مػصؾةش والصغرى 

 ."ُثؿَّ الـَّاضِؿُ "

│ 

الـاظؿ: ااـ عبد الؼقيش ومؼصاقده االـااظؿ لاقس الاـظؿش والكؿاا يف مجؿاع البحارحـ مًعاا 

 كذلؽش  ي يف الـظؿش ويف كتاٍب آخر مجؿع البحرحـ.

 ."ُثؿَّ َصاِحُب اْلُخاَلَصةِ "

│ 

ا.  ااـ الؿـجَّ

ـْ " ـِ َطْبُدوٍس، ُثؿَّ َم  ."َبْعَدُهؿْ ُثؿَّ َتْذكَِرِة اْب

│ 

 ثؿ مـ اعدهؿ مـ.

ا" َح، َأْو اْخَتاَر، إَذا َضِػْرت بِِف. َوَهَذا َقِؾقٌؾ ِجدًّ َم، َأْو َصحَّ ـْ َقدَّ  ."َأْذُكُر َم

│ 
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مَ " كعؿ مـ قال: ـْ َقدَّ جعؾفا مؼدماًةش  و مصاحًحا صارح االتصاحقح  و اختاار  ،"َأْذُكُر َم

 الذا كان مـ ااب آختقار ٓ مـ ااب التصحقح.

ا" ا"ققلاف: ش "إَذا َضِػْرت بِِف، َوَهاَذا َقِؾقاٌؾ ِجادًّ ححتؿاؾ  ن حؽاقن اساؿ  "َوَهاَذا َقِؾقاٌؾ ِجادًّ

اإلأارة عائد لءختقارش  ي  ن آختقار قؾقاٌؾ جاًدا عـادهؿش والكؿاا الؿقجاقد يف كتابفؿ الكؿاا هاق 

ا"تؼدحٌؿ  و تصحقحش وححتؿؾ  ن حؽقن ققلف:   ٓ  جد مساللًةش حعـال  ي قؾقٌؾ ، "َوَهَذا َقِؾقٌؾ ِجدًّ

  طؾؼ الؿجدش والؿقفؼ الخءف فقفاش والكؿا وجد التصحقح عـد غقرهؿاش كعؿ.

َٓ َنطَّرُِد َأْلَبتَّةَ " َّٓ َفَفَذا  ـْ َحْقُث اْلُجْؿَؾِة، َوفِل اْلَغالِِب، َوإِ  ."َوَهَذا الَِّذي ُقْؾـَا ِم

│ 

  غؾبلش ولقس حؽًؿا كؾًقا.كعؿ ها حتؼدم معـا  كثر مـ مرة  ن هذا الكؿا هق حؽٌؿ 

َخاُر فِال " ْٔ َبْؾ َقْد َنُؽقُن اْلَؿْذَهُب َما َقاَلُف َأَحُدُهْؿ فِل َمْساَلَلٍة، َوَنُؽاقُن اْلَؿاْذَهُب َماا َقاَلاُف ا

َْصَحاِب  ْٕ ـْ ا ِؼ َلُف ِم
َِدلَِّة َواْلُؿَقافِ ْٕ  ."ُأْخَرى، َوَكَذا َرْقُرُهْؿ بِاْطتَِباِر الـُُّصقِص َوا

│ 

بِاْطتَِبااِر "هذا مـ ااب اإلأارة اللاك الرتجاقحش هال ثءثاة  سابابش ذكار هـااش قاال: كعؿ و

َِدلَّةِ "4  ي كصقص  حؿدش "الـُُّصقصِ  ْٕ  ي إدلة الشرعقة مـ الؽتاب والسـةش والؼقاعاد 4 "َوا

َْصَحاِب "العامةش  ْٕ ـْ ا ِؼ َلُف ِم
 4 ااعتبار العدد."َواْلُؿَقافِ

 هذه الجؿؾة لخص  لـا ققاعد الرتجقح لؾؿذه ش و نا ثءثة.
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ـْ َكاَلِمِفؿْ "  ."َهَذا َما َنْظَفُر لِل ِم

│ 

 كعؿ هذا مـ كءم  هؾ العؾؿ يف تؼدحؿفؿ هذه الؽت .

ـْ َتَتبََّع َكاَلَمُفْؿ َوَطَرَفُف، َوَسـُـَب ُف َطَؾك َبْعِض َذلَِؽ فِل َأَماكِـِِف، َوَقْد ِققَؾ: إنَّ  َوَنْظَفرُ " َذلَِؽ لَِؿ

 ."اْلَؿْذَهَب 

│ 

 هذه مصقره التضعقػ.ش "وقد ققؾ"

ْقَخانِ "  ."إنَّ اْلَؿْذَهَب فِقَؿا إَذا اْخَتَؾَػ التَّْرِجقُح َما َقاَلُف الشَّ

│ 

 : الذا اختؾػ الرتجقح اقـ الشقخقـ: الؿجد والؿقفؼ.حعـل حؼقل

 ."ثؿ الؿصـػ"

عػااًقا الذا اختؾااػ الرتجااقح يف الؿسااائؾش فالؿعتؿااد عؾااك مااا قالااف الشااقخان: الؿجاادش 

 والؿقفؼ.

 ."ُثؿَّ اْلُؿَصـ ُػ "

│ 

  ي: الؿجد.
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 ."ُثؿَّ اْلَؿْجُد "

 عػًقا  ي: الؿقفؼش الُؿَصـِّػ هق الؿقفؼ.

، َوَقاَل َبْعُضُفؿْ ُثؿَّ اْلَؿْجُد، " ـِ َطاَنَتْق  ."ُثؿَّ اْلَقِجقُز، ُثؿَّ الر 

│ 

 هذه الطرحؼة الثالثة.

ِر َواْلُؿْؼـِِع، َفاْلَؿْذَهُب َما َقاَلُف فِل اْلَؽافِل"  ."َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: إَذا اْخَتَؾَػا فِل اْلُؿَحرَّ

│ 

وهاذا حادلـا عؾاك  ن الؿؼـاع مؼادٌم عؾاك الؽاايف4 ٕنَّ لاؿ ُحـظار يف الؽاايف الٓ اعاد ماا  كعؿ

 اختؾػ الؿؼـع مع الؿحرر.

ـِ " ن ْقُخ َتِؼلُّ الد   ."َوَقْد ُسئَِؾ الشَّ

│ 

هذه الؿسللة التل ُسلل عـفا الشقم/ تؼل الدحـش هاذه قاعادة مفؿاة يف معرفاة الؿاذه ش 

 وهل قاعدة كػقسة جًدا.

ـْ َمْعرَِفاِة اْلَؿاْذَهِب فِال َمَساائِِؾ اْلِخااَلِف فِقَفاا ُمْطَؾاٌؼ فِال  َوَقْد " ـِ َط ن ْقُخ َتِؼلُّ الد  ُسئَِؾ الشَّ

 ."اْلَؽافِل

│ 
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ـْ َمْعرَِفاِة اْلَؿاْذَهِب فِال "كعؿ حؼقل الشقمش حؼقل الؿملػ:  ـِ َط ن ْقُخ َتِؼلُّ الد  َوَقْد ُسئَِؾ الشَّ

حعـل:  كف يف مسائؾ كثقرة لؿ ُحعرتف فقفا الرتجاقحش  و ُ ختؾاػ يف  4"َؾٌؼ َمَسائِِؾ اْلِخاَلِف فِقَفا ُمطْ 

 الرتجقحش وهذه الؿسائؾ مقجقدٌة يف عدٍد مـ الؽت  مـفا الؽايفش كعؿ.

َطاَنِة َواْلُخاَلَصِة َواْلِفَداَنِة َوَرْقرَِها؟" ِر َواْلُؿْؼـِِع َوالر   ."اْلَؽافِل َواْلُؿَحرَّ

│ 

حؼقل لؽ: الذا وجد خاءٌف مطؾاؼش فؽقاػ كعارف الؿصاحح ماـ هاذحـ الؼاقلقـ؟  حعـل

 فؼال.

ـْ ُكُتٍب ُأَخرَ -رحؿف اهلل–َفَؼاَل "  .": َصالُِب اْلِعْؾِؿ ُنْؿؽِـُُف َمْعرَِفُة َذلَِؽ ِم

│ 

االـظر يف  كثر مـ كتابش لقس يف كتاٍب واحدش والـظر يف هذه الؽت  لؿعرفة مساتـد  كعؿ

 كؾ رواحةش و صؾ كؾ رواحةش ومـ قال اؽؾ رواحة.

 ."ِمْثِؾ كَِتاِب التَّْعِؾقِؼ لِْؾَؼاِ ل"

│ 

 

 كعؿ هذا كتاب كػقس جًداش وهق مـ كت  الؿذه 4 ٕن عـدهؿ كت  تسؿك كتا  كتا 

مذهٍ 4 حعـل ُاـل الؿذه  عؾقفاش مثؾ ما ذكر صاح  أرح التؾؼقؿش لؿا  راد  ن حشرح التؾؼاقؿ 
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لؾؼا ل عبد القهابش قال: ولؿ  عؾؿ كتاًاا أارح هاذا الؽتااب الٓ كتااب الؿاازريش قاال: و ماا 

كتاب الؿازري فنكف كتاب مذه ش ولقس أرًحاش وكذلؽ التعؾقؼة4 فنن التعؾقؼة كتااب ماذه ش 

 ذه  الصقلفش والؼقاعد العامة فقفش كعؿ.تؼرر م

َبِل اْلَخطَّاِب " ِٕ ْكتَِصاِر 
ِ
 ."َوآ

│ 

كعؿ وآكتصار ٕال الخطااب كتااب عظاقؿ جاًداش أابقٌف االتعؾقؼاة طرحؼتافش ولؽـاف حاذكر 

 الؿسائؾ الؽبار فؼطش دون عؿقم الؿسائؾش وقد ُطبع اعض  جزا ه اللك الزكاة.

ـِ " ْب
ِ
َِدلَِّة ٓ ْٕ  ."َطِؼقٍؾ، َوَتْعِؾقِؼ اْلَؼاِ ل َنْعُؼقَب  َوُطَؿِد ا

│ 

 وااـ عؼقؾش و اق الخطابش وحعؼقب كؾفؿ مـ تءمقذ الؼا ل  ال حعؾك.

اُرقكِل  " ـِ الزَّ  ."َواْب

 كعؿ وتعؾقؼات ااـ الزاغقين كذلؽ.

ـْ اْلُؽُتِب اْلؽَِباِر الَّتِل ُنْذَكُر فِقَفا َمَسائُِؾ اْلِخاَلِف، " اِجُح َوَرْقرِ َذلَِؽ ِم  ."َوُنْذَكُر فِقَفا الرَّ

│ 

 كعؿ ٕن اعض الؽت  ُتعـك االخءفش واعضفا ٓ ُتعـك اذلؽش والكؿا ُتعـك االتؼسقؿ.
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َوَقْد ُاْخُتِصاَرْت َهاِذِه اْلُؽُتاَب فِال ُكُتاُب ُمْخَتَصاَرٍة، ِمْثاِؾ ُرُ وِس اْلَؿَساائِِؾ لِْؾَؼاِ ال َأبِال "

رِنِػ َأبِل َجْعَػرٍ،  ـِ َنْعَؾك، َوالشَّ َبِل اْلَخطَّاِب، َولِْؾَؼاِ ل َأبِل اْلُحَسْق ِٕ  ."َو

│ 

كعااؿ هااذه الؽتاا  اختصاارتش وهاال رلوس الؿسااائؾش اختصاارت الؽتاا  الطقحؾااة يف 

الخءفش وطال  العؾؿ الذا لؿ حعرف الخءفش سقاً  كان الخءف الـازلش  و الخاءف العااللش 

 فنكف ٓ حؿؽـ  ن حؽقن فؼقف الـاس.

السدوسل: لؿ حشؿ رائحة الػؼف مـ لؿ حعرف الخءفش فء اد لؾؿر   قال قتادة اـ دعامة

 ن حعاارف الخااءفش لؽااـ حتاادرج يف معرفتاافش فقبااد  اااالخءف الـااازلش ثااؿ حرقااك اللااك الخااءف 

العاللش وٓ حعرف الخءف الٓ اعاد معرفتاف إصاؾ الاذي اـاا عؾقاف وهاق مذهبافش ولاذلؽ ُعـال 

 :العؾؿا  ارلوس الؿسائؾ لسببقـ

لؿعرفة الخءف واإلحاطة اف.إول السبب : 

إلحراد الؿسائؾ إصقل التل فقفا الخءف.وإمر الثاين : 

وقد ققؾ: الن رلوس الؿسائؾ ستة مائة مسللةش وققؾ:  كثر ماـ ذلاؽش واعضافؿ  وصاؾفا 

 لػش ورلوس الؿسائؾ هل  هؿ الؿسائؾ التل فقفا الخءفش التل مـ  بط مذهبفش فنكاف حرقاك 

 لؿسائؾ لؿعرفة الخءف اقـ إئؿة سقاً  الـازل  و العالل.اللك رلوس ا
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وهذه رلوس الؿسائؾ التل ذكر الؿصـػ اعض مملػقفاش العجق   ن اقـفا تشااهبًا كبقاًرا 

جًداش حتك راؿا تؼاقل: الن اعضافا أابقٌف اابعضش ساب  ذلاؽ  ن جؿقعفاا هال اختصااٌر لؽتااٍب 

 واحدش  و كتااقـش كؿا  لؿح الؿصـػ ذلؽ.

ثًء: وجد عـدكا ماثًء رلوس الؿساائؾ ٓااـ  اال حعؾاكش ورلوس الؿساائؾ ٕاال حعـل م

الخطابش ورلوس الؿسائؾ لؾعؼربي  ال الؿقاه ش اقـفا مـ التشااف هذه الثءث أل  وا اح 

جًداش اؾ راؿا يف الصػحات تتشااف يف اعض مسائؾفا4 السب   نا كؾفاا اختصااٌر لؽتااٍب واحادش 

إلمام/ مالؽش فنن مختصر  اال مساعد الزهاريش ومختصار اااـ عباد مثؾؿا جا  يف مختصرات ا

 الحؽؿ متشاهبة تؿاًما4 ٕنؿ  خذوا كصقص مالؽ مباأرة.

فُ " َكا َأكَّ ـْ َأبِل اْلَبَرَكاِت َجد   ."َوَقْد ُكِؼَؾ َط

│ 

 وهق الؿجد اـ تقؿقة.

ـْ َضاِهرِ اْلَؿْذَهِب " ـْ َنْسَلُلُف َط ُف َكاَن َنُؼقُل لَِؿ  ."َأكَّ

│ 

كعؿ قؾـا: الن معرفة الظاهر لؾؿذه ش ُحعرف اؿعرفة إكثرش لؽاـ ماا كاؾ واحاٍد حساتطقع 

 معرفة ذلؽش فلحال الؿجد اللك كتٍ  تدل عؾقف.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َبِال " ِٕ ا ُنْعَرُف ِمـُْف َذلَِؽ: اْلُؿْغـِل  ِؾِف، َقاَل: َوِمؿَّ
َحُف َأُبق اْلَخطَّاِب فِل ُرُ وِس َمَسائِ ُف َما َرجَّ إكَّ

دٍ   ."ُمَحؿَّ

│ 

 قال: الشقم/ تؼل الدحـ.

َكا" ٍد، َوَشْرُح اْلِفَداَنِة لَِجد  َبِل ُمَحؿَّ ِٕ ا ُنْعَرُف ِمـُْف َذلَِؽ: اْلُؿْغـِل   ."َقاَل: َوِمؿَّ

│ 

( لؾؿقفاؼ  اال الؿغـالكعؿ حؼقل: الن مـ  هؿ الؽت  التل ُحعرف فقفا مشافقر الؿاذه  )

تقؿقاةش لؽـاف لاؿ حؽؿاؾش والكؿاا هال قطعاةش ( ٕاال الربكاات الؿجاد ااـ شرح الفدانةمحؿدش و)

 (.مسقدة شرح الفدانةواعض الـاس حسؿقكف )

ـْ َكاَن َخبِقًرا"  ."َوَم

│ 

 

 وهذه كؾؿة وقاعدة مفؿة فلرعل لفا سؿعؽش كعؿ ماذا حؼقل الشقم/ تؼل الدحـ؟

ـْ " ِة اْلَؿَسائِؾِ  َوَم ـْ َمْذَهبِِف فِل َطامَّ اِجَح ِم  ."َكاَن َخبِقًرا بُِلُصقِل َأْحَؿَد َوُكُصقِصِف َطَرَف الرَّ

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

هذه مسللة مفؿة جًداش ُحعرف الراجح والصحقح مـ الؿاذه  لؿاـ كاان عارًفاا الصاقل 

الادحـ  حؿدش وهل إدلة الشرعقةش و صقل  حؿد هل  صاقل  هاؾ الحادحثش ولؾشاقم/ تؼال 

الؼقاطاد كتاب عظقؿ جًدا ٓ  دري هؾ الشاقم لاؿ حؽؿؾافش  م  كاف الكؿاا ُفؼاد آخارهش وهاق كتااب )

(ش هااذا كتاااب عظااقؿ جااًدا اـااك فقااف الشااقم/ تؼاال الاادحـ عؾااك تاارجقح  صااقل فؼفااا  الـقراكقااة

الحاادحثش كاإلمااام/  حؿاادش وسااػقانش و ئؿااة الحاادحث الؽبااار الااذحـ ُعـااقا ااافش وذكاار  مثؾااًة يف 

 قلفؿ.ترجقح  ص

فؿعرفة إصقل لقس الؿؼصقد اف فؼط  صقل الػؼفش فنن  صقل الػؼاف واعاض الؼقاعاد  

التاال حؿؽااـ آسااتدٓل هبااا لءسااتـباط مااـ إحؽااامش لؽااـ هـاااك  صااقل  خاارى ُحسااتـبط مـفااا 

مباأرًة الحؽؿش وهذه إصقل قد حؼال: النا غقر متـاهقةش وقاد تقا اع اعاض  هاؾ العؾاؿ عؾاك 

االؼقاعااد الػؼفقااةش فؿعرفتفااا و اابطفاش ومعرفااة مشاارتزاهتا مااـ إمااقر  تسااؿقتفا اإصااقلش

الدققؼةش ولؽاـ صاع  هاذا إمار اختازال  لػاظفااش فنكاف قاد ُعـال كثقاٌر ماـ الـااس االن حجعاؾ 

الؼقاعااد الػؼفقااة ققاعااد مختصاارة الؽؾااؿش فؾؿااا اختصاار كؾؿفاااش  صاابح  محتاجااًة اللااك ققااقدش 

 فجعؾ اعض الؿعـققـ.

ل: الن الؼقاعد الػؼفقة هل ققاعاد كؾقاٌة يف صاقاغتفا  غؾبقاٌة يف تطبقؼفااش كااـ السبؽل حؼق

ولذا فنن تحؼقؼ هذه إصقل والؼقاعد قاد حؽاقن مبساقًطا يف صاػحًة  و صاػحتقـ لػفاؿ هاذه 

 الؼاعدةش والخراج محرتزاهتاش واقان  كقاع الؿسللة مؿا حدخؾ وٓ حدخؾ.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

دش  ي: إصقل الـؼؾقةش وإصاقل يف فالؿؼصقد مـ هذا:  ن مـ كان خبقًرا الصقل  حؿ

آستدٓل عؿقًماش وإصقل يف الؼقاعد يف كؾ ااٍب اخصقصفش وكان عالًؿا اـصقصافش حشاؿؾ 

 العؾؿ اـصقصف  مرحـ:

معرفة كصقص  حؿدش وهل كثقرة جاًداش وقاد جؿعفاا الشاقم/  ااق اؽار إمر إول :

 الخءلل  راعقـ جزً ش يف  راعقـ مجؾًدا.

 تؼل الدحـ: وهل ٓ تحقط اجزٍ  مؿا قالف  حؿد يف الػؼف وغقره. قال الشقم/

العؾؿ اـصقص  حؿد مـ جفة العؾاؿ اؽقػقاة اساتثؿار هاذه الـصاقصش وإمر الثاين :

 وسققرد الُؿَصـِّػ الن أا  اهلل معـا اعد قؾقؾ اعض الؼقاعد يف ذلؽ.

ِة اْلَؿَس "قال:  ـْ َمْذَهبِِف فِل َطامَّ اِجَح ِم ش وعارب اعاماة الؿساائؾ4 حعـال  ي يف "ائِؾِ َطَرَف الرَّ

  غؾبفا  و يف جؿقعفاش تحتؿؾ معـققـ الن عامة تصدث عؾك إمرش كعؿ.

ـِ " ن ْقِخ َتِؼل  الد   ."اْكَتَفك َكاَلُم الشَّ

│ 

 وهق يف غاحة الـػاسة حؼقؼًة.

" ًٓ ٌؼ لَِؿا ُقْؾـَاُه َأوَّ
 ."َوُهَق ُمَقافِ

│ 

 الشقم4 هق مضؿقن كءم الؼا ل عء  الدحـ الؿتؼدم.تؿاًما4 ولذلؽ مضؿقن كءم 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

 ."َوَنْلتِل َبْعُض َذلَِؽ فِل َأَواِخرِ كَِتاِب اْلَؼَضا ِ "

 الن أا  اهلل.

لِقِؾ " ِة الادَّ َؿا َنُؽقُن َذلِاَؽ لُِؼاقَّ َْصَحاِب إكَّ ْٕ ـَ ا َواْطَؾْؿ َرِحَؿؽ اهللُ َأنَّ التَّْرِجقَح إَذا اْخَتَؾَػ َبْق

ـْ اْلَج  ـِ ِم  ."اكَِبْق

│ 

كعؿ حؼقل الشاقم: الذا ر حا  خءًفاا ااقـ  هاؾ العؾاؿ يف الؿاذه  يف الرتجاقحش واعضافؿ 

حرجح الرواحة إولكش واعضفؿ حرجح الرواحاة الثاكقاةش فنكؿاا هاذا الرتجاقح اساب  قاقة الادلقؾ 

لؽؾ واحٍد مـ هاتقـ الرواحتقـش فؾقس الرتجقح مـ اااب التشافلش وٓ ماـ اااب الفاقىش والكؿاا 

 ااعتبار ققة الدلقؾ.

وهـا مسللة  رحد  ن تـبفقا لفا مفؿة جًدا: لقس  كؾ رواحٍة يف الؿذه  رجحفا  حٌد ماـ  

عؾؿا  الؿذه ش اكتبف لفذه الؿساللةش كثار ماـ طؾباة العؾاؿ حخطئاقن يف ذلاؽش هـااك رواحااٌت يف 

ساقلتقـا الن الؿذه  ُتخرجش وٓ ترجح البتةش لؿ حؼؾ هبا  حٌد مـ عؾؿا  الؿاذه ش كقاػ ذلاؽ؟ 

أا  اهلل اعد قؾقؾ كقػ  ن اعض كصقص  حؿد الذا قال أقًئا فنكف ُحخرج مـفا وجفانش قاد حؽاقن 

  حد القجفقـ لؿ حؼؾ اف  حدش ولؿ حرجحف  حد.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

فـؼقل: الن القجف الثااينش والن كاان مقمال لاف ماـ كاءم  حؿادش الٓ  كاف لاقس مرجًحااش وٓ 

ٓ كؼقل: الكف خءف أاابش ااؾ هاق مفجاقٌر لاؿ حؼاؾ ُحؾتػ  لفش ولؿ حؼؾ اف  حدش فحقـئٍذ حؽقنش 

 اف  حد4 فحقـئٍذ ٓ حؽقن جائًزا سققرث اللقف يف اعض إققال.

وهذا الذي جعؾ اعض اإلخقان حجقد اعض الرواحات الغرحبة جًدا يف الؿاذه ش حؼاقل: 

 كقػ تؽقن هذه الرواحة؟ كؼقل: هذه مـ ااب اإلحؿا  لؿ حرجحفا  حد.

رواحة؟ هؾ رجح   م ٓ؟ مـ كت  مـ  هؿفا هذا الؽتاب الذي كقػ حؿؽـ  ن تعرف ال

 اقـ  حدحـا كستطقع  ن كؿقز الرتجقحش ولذلؽ  كظر عبارة الؿصـػ فنكف دققؼ.

ش لؿ حؼقل: الن إققال الذا اختؾػ 4 ٕكف قاد حؽاقن "َواْطَؾْؿ َأنَّ التَّْرِجقَح إَذا اْخَتَؾَػ "قال: 

حرجحاف  حادش ولؽاـ العاربة ااالرتجقحش والتصاحقحش  و  هـاك ذكٌر لؾؼقل مـ ااب اإلحؿا ش ولؿ

 آختقارش وهق  كزل مـفؿا.

لِقِؾ " كظر حؼقل:  ِة الادَّ َؿا َنُؽقُن َذلِاَؽ لُِؼاقَّ َْصَحاِب إكَّ ْٕ ـَ ا َواْطَؾْؿ َأنَّ التَّْرِجقَح إَذا اْخَتَؾَػ َبْق

ـِ  ـْ اْلَجاكَِبْق  ش فؾقس مـ ااب التشفلش كعؿ."ِم

ـْ َقاَل بِتِْؾَؽ اْلَؿَؼاَلِة إَماٌم ُنْؼَتَدى بِفِ "  ."َوُكؾُّ َواِحٍد ِمؿَّ

│ 

كعؿ هذه الؿسللة ذكركاها قبؾ قؾقاؾ4  كاف ٓ حجاقز آعتؿااد يف الرتجاقح ٓ يف الؿاذه ش 

وٓ يف غقره مـ ققاعد الدحـ كؾفاش اؾ حتك يف الػتقى عؾك مـ ٓ ُحعارفش فاالؿجفقل ٓ ُحعتؿاد 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ؿ ٓ حجقز آعتؿاد عؾقف4 ولذا جا  يف آخر الزمان  نؿ حؼقلقن: حليت الرجؾ فقؼقل عؾقفش والؿبف

االؽؾؿة فقؽقن حعـل كعرف صقتفش وٓ كعرف ماـ هاقش فادل عؾاك  ن هاذا الؿجاهقاؾش والاذحـ 

حتؽؾؿااقن وٓ ُحعرفااقنش ٓ ُحعتؿااد اااـؼؾفؿش وٓ ُحعتؿااد ارتجااقحفؿش وٓ تصااحقحفؿش ويف آخاار 

 الزمان حشفر ذلؽ.

راؿا كان ما كراه أن مـ اكتشار وسائؾ التقاصؾش وغقرهاش وما حـؼؾف اعض الؿجاهقاؾ ول

ش والؽءم يف الؿسائؾ العؾؿقة كاهقؽ عـ مساائؾ  خارىش قاد -عز وجؾ–مـ الؽءم يف دحـ اهلل 

حؽقن مقفًؼا لذلؽش فنن اعض الـاس قد حتؽؾؿ يف إمقر العظامش يف التؽػقرش ويف الدحـ مساتـده 

ٌد عؾك مـ ٓ ُحعرف اسؿفش والكَّؿا لف لؼٌ   و كـقٌة وٓ ُحعرف مـ هقش والن ُعرف ماـ هاق هق معتؿ

فء ُحعرف مؽاكف مـ العؾؿش ولذلؽ العربة يف الرتجقح الكؿا هق لؿـ كان مؼتضاك اافش ُعارف الكاف 

 مـ  صحاب القجقه والرتجقح.

ـْ َقاَل بِتِْؾَؽ "ولذلؽ قال:  ش وساقذكر الؿصاـػ يف "اْلَؿَؼاَلِة إَماٌم ُنْؼَتَدى بِفِ َوُكؾُّ َواِحٍد ِمؿَّ

خاتؿة الؽتابش وسـؼر ها اعد قؾقؾ: مـ هق الذي ُحعتؿد ققلاف يف الرتجاقح يف  صاحابش عـادما 

حذكر طبؼات الؿجتفدحـ يف الؿذه ش فؾقس كؾ مـ تؽؾؿ ُ عترب اؼقلفش وٓ كؾ مـ رجح ُ عتارب 

مسللًة وحؼقل: هذا الؼاقل قاال ااف فاءنش وفاءٌن ماـ ارتجقحف4 ولذلؽ اعض الباحثقـ قد حذكر 

 غؿار الػؼفا  سقا  مـ الؿتؼدمقـش  و مـ الؿتلخرحـش فـؼاقل: هاذا الؼاقل ٓ حجاقز الصاقرورة 

 اللقف.
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

فالعربة االادحـ  ن ُحـظار ماـ الاذي ُحؼتضاك اافش كؿاا قاال اااـ الؿباارك يف مؼدماة مساؾؿش 

ؿبارك: اإلسـاد مـ الدحـش فنن ققؾ: عاًما اؼلش وهاذه وكؼؾفا مسؾؿ يف مؼدمتفش قال عبد اهلل اـ ال

 مسللة سقشقر لفا الؿصـػ الن أا  اهلل يف طبؼات الؿجتفدحـش كعؿ.

ش الًذا ٓ ُاادَّ ماـ الادلقؾش وٓ ُاادَّ  حًضاا ماـ  ن حؽاقن "َفَقُجقُز َتْؼِؾقُدُه َواْلَعَؿاُؾ بَِؼْقلِافِ "قال: 

 والعؿؾ اؼقلفش كعؿ. الؼائؾ مؿـ ُحؼتضك افش فحقـئٍذ حجقز تؼؾقده

َنَّ اْلِخاَلَف إْن َكاَن لِْْلَِماِم َأْحَؿَد َفَقاِ ٌح، َوإِْن "
ِٕ َماِمِف؛  ِ

ِ
َوَنُؽقُن َذلَِؽ فِل اْلَغالِِب َمْذَهًبا إل

َم َأنَّ  َْصاَحاِب، َفُفااَق َمِؼاقٌس َطَؾااك َقَقاِطاِدِه َوُأُصااقلِِف َوُكُصقِصاِف، َوَقااْد َتَؼادَّ ْٕ ـَ ا  "َقْجاافَ الْ "َكااَن َبااْق

 ."َمْجُزوٌم بَِجَقاِز اْلُػْتَقا بِِف، َوَاهللُ ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َأْطَؾؿُ 

│ 

كعاؿ حؼااقل الشااقم: الن مااا حؼقلااف فؼفااا  ماذه  اإلمااام/  حؿااد4 الااذحـ حؽقكااقن عااالؿقـ 

اـصقصفش عاارفقـ الصاقلفش فانن ماا حؼقلقكاف الذا كاان ماـ إئؿاة الؿؼتضاك هباؿش الاذحـ ُعرفاقا 

االدحاكة مًعاش فؾقس مجرد العؾؿ وحده كايفش اؾ ٓ اد معف مـ الدحاكاةش فنكاف حقـئاٍذ كاؾ االعؾؿش و

ًٓ يف الؿاذه ؟  ًٓ يف الؿاذه ش لؿااذا كؼاقل:  ناؿ حؼقلاقا قاق ققٍل قالف ُحعترب مذهًباش  و ُحعترب قق

قال: ٕنؿ هذا الؼقل الذي اختاره اعض  صحااف وقال افش الن كان قد  خذه مـ كصقص  حؿاد 

ففق مذهبف4 ٕن مذه   حؿد هق ققلف الؿـصقصش  و ظااهر ققلافش  و ماا ُففاؿ ماـ ققلافش وهاق 

 اإلحؿا ش  و  ن حؽقن قد  خذه مـ ققاعد مذه .



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

143 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

اعد قؾقؾ مـ كءم الُؿَصاـِّػش  ن هـااك قاعادة  -الن أا  اهلل-وقد ذكروا قاعدًة سـذكرها 

ٓ؟ والؿعتؿاد  ن ماا قاقس عؾاك  مشفقرة: ما ققس عؾك ماذه  اإلماام هاؾ حؽاقن ماذهًبا لاف  م

مذه  اإلمامش فنكف حؽقن مذهًبا لفش اشرط  ن حؽقن الؼائس عالًؿاا اؿاذه  اإلماامش لاقس اؽاؾ 

  حد.

َماِمافِ "ولذلؽ قال:  ِ
ِ
ش والن كاان ماـ اجتفااد صااح  "َوَنُؽقُن َذلِاَؽ فِال اْلَغالِاِب َماْذَهًبا إل

 القجف.

هـا فائدة لبعض اإلخقان خاصًة يف البحاقثش اعاض اإلخاقان قاد تؾازم اعاض الجفاات 

ًٓ يف مذهٍ  مـ الؿذاه  فخرج عؾك قاقلفؿش  العؾؿقةش وإقسام العؾؿقةش حؼقل: الذا لؿ تجد قق

هذا غقر صحقحش الذي حخرج عؾك الؼقل هق مـ كان عالًؿا االؿاذه ش ولاقس الباحاثش فلكا  

ؼقل: هذا ماذه  الؿالؽقاةش ثاؿ حاذكر الطالا  والباحاث يف الفاامشش قد تخرج عؾك الؼقلش وت

حؼقل: هذا لؿ  جد مـصقًصاش ولؽـ  خذتف مـ ققل كذا وكذاش وهذه مصقبة4 ٕكاؽ لؼاد تـسا  

لؾؿااذه  مااا لااؿ حؼااؾ اااف  صااحاب الؿااذه  مااـ جفااةش ومااـ جفااٍة  خاارى  كااؽ لساا  عالًؿااا 

لؽل  -رحؿة اهلل عؾك الجؿقع–ل حـقػة االؿذه  كؿذه  مالٍؽش  و الشافعقةش  و  حؿدش  و  ا

 تخرج عؾك ققلفؿش ولذلؽ الكؿا حخرج مـ كان عالًؿا االؿذه .

اخاتؿاة الُؿَصاـِّػش وهال  -عازَّ وجاؾَّ -كؽقن اذلؽ  نقـا الؿؼدماةش ثاؿ كباد  اؿشاقئة اهلل 

 خاتؿة كػقسة وعظقؿة جًدا.
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﷽ 

 :-رحؿف اهلل-قال اإلمام/طؾك طال  الدنـ َطِؾّل بـ ُسَؾْقَؿان الِؿْرَداِوي 

َمااِم/ َأْحَؿاَد  َقاِطَدةٌ " ـْ اإْلِ َواَنااِت اْلَؿـُْؼقَلاِة َطا ، -َرِ اَل اهللُ َطـْافُ -َكافَِعٌة َجاِمَعاٌة لِِصاَػِة الر 

ـْ َأْصَحابِِف َرِحَؿُفْؿ اهللُ َتَعاَلك َوَرَػَر َلـَا َوَلُفْؿ َولِْؾُؿمْ " ِت اْلَقاِرَدِة َط َٓ ْحتَِؿا
ِ
َْوُجِف َوآ ْٕ ـَ َوا  ."ِمـِق

│ 

ل: النَّ الؿؼدمة التل  وردها الؿصـِّػش كان مراده مـ الحرادها معرفة كقػ كعرف كعؿش حؼق

الراجح مـ الؿذه  عـد الخءف؟ الخاتؿة التل حقردهاا وهال التال ساـؼر ها أن  راد هباا  ن 

اا  ن حؽاقن مـصاقص  حؿادش  حبقـ لـا الخءف ما هق يف الؿذه ؟ فنن الخءف يف الؿاذه  المَّ

ا الن حؽقن الما ٍ  ًٓ  و  والمَّ اا  ن حؽاقن وجًفاا  و احتؿاا اا  ن حؽاقن ظااهًراش والمَّ مـ كءم  حؿدش والمَّ

اا الؿؼدماة  تخرحًجاش فلراد  ن حبقـ لـا هذه إققال مااهل؟ وكقاػ خرجا  اللقـاا ووصاؾ ؟ و مَّ

 فبقـ فقفا كقػقة الرتجقح يف إققالش وهذا الػرث اقـ الؿؼدمة والخاتؿة.

 ."نًحا َأْو َتـْبِقًفاَفَؽاَلُمُف َقْد َنُؽقُن َصرِ "

│ 

حؼااقل: الن كءماافش  ي: كااءم اإلمام/ حؿاادش قااد حؽااقن صاارحًحا يف الؿسااللةش فاانن كااان 

صرحًحا يف الؿسللةش فنن كان صرحًحا فنكف حؼال: كص عؾقف  و هاق الؿـصاقص عؾقافش وقاد حؽاقن 
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احتؿاؾ معـقاقـ كءمف لقس االصرححش والكَّؿا هق مـ ااب الظاهرش وتؼدم معـاا  ن الظااهر هاق ماا 

 هق يف  حدهؿا  رجح.

إمر الثالث قد حؽقن الماً ش حعـل لقس صرحًحا وٓ ظاهًرا يف الدٓلة عؾك الؿعـكش والكَّؿاا 

هقة مـ ااب اإلما ش وذكار الؿصاـِّػ كقاػ حعارف  ن هاذه الؿساللة الكؿاا هال ماـ الماا   حؿادش 

 ."كؼقلـا َأْو َتـْبِقًفا "فؼال: 

َػ فِقفِ "، َأْو "َدلَّ َكاَلُمُف َطَؾْقف"، َأْو "َأَشاَر إَلْقفِ "، َأْو "ْقفِ َأْوَمَل إلَ "َكَؼْقلِـَا: " ، َوَكْحاُق "َتَققَّ

 ."َذلَِؽ إَذا َطِؾْؿت َذلَِؽ 

│ 

حؼقل الشقم:  كف الذا قال:  وملش  و قال الػؼفا :  ن  حؿد  ومال اللاك هاذا الؼاقلش  و  أاار 

حـص عؾقفش ولاقس ظااهًرا ماـ كءمافش والكَّؿاا  اللقفش  و دل كءمف عؾقفش فؿعـك ذلؽ:  ن  حؿد لؿ

 هق مـ ااب التـبقف واإلما .

َػ فِقفِ "َأْو الجؿؾة الرااعة قال:  لؿاذا جعؾ التققػ ، "، َوَكْحُق َذلَِؽ إَذا َطِؾْؿت َذلَِؽ "َتَققَّ

مـ ااب اإلما ؟ ٕنَّ عـدكا قاعدة  ن كؾ مسللة تققػ فقفا  حؿدش الكؿا  حؿد كاان تققػاف ٕجاؾ 

عؾؿف االخءفش كؿا قال اعض  صحااف  ظـف الؿقؿاقينش ققاؾ: اإلمام/ حؿاد حتققاػ الذا سائؾش 

 كاف اساتقت قال: لعؾؿف االخءفش فؾؿا كان  حؿد عالًؿا االخءف تققػ يف الؿسللةش دل عؾاك 

اا ماـ الؼاقلقـش  عـده إدلة يف الؿسللةش فحقـئٍذ جقز  حؿد تؼؾقد  ٍي ماـ الؼاقلقـش فؾؿاا جاقز  حَّ

 فـؼقل:  ن كء الؼقلقـ حؽقن رواحًة يف الؿذه  الماً  ٓ كًصا وٓ ظاهًرا.
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الًذا كؾ مسللة تققػ فقفا  حؿدش وصقغ التققػ كثقرة سقشقر اللقفا الؿصـِّػ اعد قؾقؾ  و 

اش كؾ مسللٍة تققػ فقفاا  حؿادش فـؼاقل: حخارج مـفاا قاقٓن المااً ش لؽاـ قاد حؽاقن  حاد لبعضف

الؼقلقـ لؿ حؼؾ هبؿ  حد مـ عؾؿا  الؿذه ش فؾقس لؽ  ن تصاقر اللقافش وٓ  ن تلخاذ اافش لؽـفاا 

قد خرج 4 ولذلؽ التعامؾ مع كت  الخءف لقس لؽ  حٍد  ن حتعامؾ اافش الٓ الذا عارف كقاػ 

  ل مام/  حؿد مـ غرائ  إمقر وعجائبفا4 ٕنَّ هذا الذي كس  اللقافش حؽقن ذلؽ؟ وكؿ ُكِس 

 الكؿا اعتؿد عؾك الؽتابش ولقس عالؿ االؿذه  ولؿ حلخذ العؾؿ مـ  هؾف.

ٓ  -عازَّ وجاؾَّ -ويف آخر الزمان تبؼك الؽت  كؿا تعؾؿاقنش والكؿاا حرفاع العؾاؿش فانن اهلل  

ش حـزع العؾؿ اكتزاًعا مـ صدور العؾؿا ش والكؿا  ًٓ حـتزعف اؿقت العؾؿا  فقتخذ الـاس رلوًسا جفاا

 أاار يف آخار والزماان  كاف  –َصاؾَّك اهلُل َعَؾْقاِف َوَساؾَّؿ -الؽت  ااققة4 اؾ راؿا كاك   كثارش فاالـبل 

ش ققؾ:  ن الؿراد االؼؾؿ الؽتااةش فتؽثر الؽت  وتؽثر وسائؾ الؼارا ةش ولؽاـ العؾاؿ «نػشق الؼؾؿ»

 لفذا الؿعـك يف آخر كءمف الن أا  اهلل.حؼؾش وسقشقر الؿصـِّػ 

 ."، َفَؿْذَهُبُف َما َقاَلُف بَِدلِقؾٍ "َوَكْحُق َذلَِؽ إَذا َطِؾْؿت َذلَِؽ "

│ 

اد  حتؽؾؿ الؿصـػ ها هق مذه  اإلمام/ حؿاد؟ عـادما كؼاقل: مذهباف  "مذهبف"حؼقل: 

ش كؾ ما صح  ن حـس  مذهًبا -اكتبف لفذه الؿسللة مفؿة–لقس الؿراد الؿذه  الؿعتؿد4 اؾ كؾ 

ٕحؿاادش حعـاال: كؼااقل: هااق قااقٌل يف الؿااذه ش وعؾااك طرحؼااة الؿتؼاادمقـش كؼااقل: هاال رواحااٌة يف 
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ًٓ يف الؿاذه ش  و لؿاذه  اإلمام/ حؿاد كػسافش  الؿذه ش الًذا هق كاؾ ماا حصاح  ن حـسا  قاق

. ًٓ  فؼال  و

ـُ ُمْػِؾٍح فِل ُأُصقلِفَوَماَت َقائاًِل  َما َقاَلُف بَِدلِقؾٍ " َطاَنِة، َوَقاَل اْب  ." بِِف َقاَلُف فِل الر 

│ 

: قال عؾك سبقؾ التعرحػش قال: الن مذه  الرجؾ سقاً  كان  حؿد  و الشاافعل  ًٓ كبد   و

 و مالؽ  و غقرهؿاش هق ما قالف االدلقؾ4 لؽل حخرج ما قالف مـ غقر دلقؾش كلن حؼقلف حؽاحًة عـ 

قلف خطل  و وهؿش فنكؿا ما قالف خطًل  و وهًؿا فنكف لقس مذهًبا لف4 الًذا الؼقل ما قالاف غقرهش  و  ن حؼ

 عـ كػسفش فقؼقلف اـاً  عؾك دلقؾش فقسؿك حقـئٍذ مذهًبا لف.

ا ما تراجع عـف فنن ققل إكثر كؿا مارَّ معـاا  ماس اكاف ٓ ، "َوَماَت َقائاًِل بِِف َقاَلفُ "قال:  و مَّ

وسقشقر لفا الؿصـػ اعاد قؾقاؾش الذا رجاع عـاف  ي: صارح ااالرجقعش هاذه  حؽقن مذهًبا لؼائؾفش

 الؿسللة إولك.

ـُ ُمْػِؾااٍح فِاال ُأُصااقلِف"الؿسااللة الثاكقااة: قااال:  ش  ي: يف كتااااف ) صااقل الػؼااف( "َوَقاااَل اْباا

ومطبقعش مذه  اإلكسان  ي عالٌؿ كائـًا مـ كانش ما قالاف كًصاا  و جارى مجاراه ماـ تـبقافش وهاق 

وسقشقر اعد قؾقؾ لؿعـاه  و لغقرهش  و غقر ما قالف كًصا  و تـبقًفااش وماا هاق غقاره قاد حؽاقن  اإلما 

ًٓ لف يف قاقل كثقار ماـ  هاؾ  ظاهر كءمفش وقد ققس عؾك ققلفش فؿا ققس عؾك ققلف فنكف حؽقن قق

 العؾؿش وسقشقر الؿصـِّػ يف هذه الؼاعدةش كعؿ.
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َّٓ َفُفاَق  َوفِقَؿا" َقاَلُف َقْبَؾُف بَِدلِقٍؾ ُنَخالُِػُف َأْوُجٌف: الـَّْػاُل، واإلثباات َوالثَّالِاُث: إْن َرَجاَع َطـْاُف َوإِ

 ."َمْذَهُبُف َكَؿا َنْلتِل َقرِنًبا

│ 

ًٓ ثاكًقا ادلقٍؾ  حؼقل: الذا قال الشخص ققلقـش قال الؼقل إول ادلقؾش ثؿ اعد فرتًة قال قق

ش اؿعـااك:  ن "الـػاال"لقـ حؽااقن مااذهًباش فؼااال:  وجااٌفش  ي: يف الؿسااللة  وجااٌفش آخاارش فاالي الؼااق

ش "اإلثبااات"مذهبااف الكؿااا هااق الؼااقل الثاااين فؼااط دون الؼااقل إولش قااال: الثاااينش القجااف الثاااين: 

اؿعـك:  ن مذهبف الؼقل إول والؼقل الثاين مًعاش فؽءهؿا حؽقكا مذهًبا لفش وحقـئٍذ كدخؾ طبًعا 

اف يف العؿاؾش ٕن  -عزَّ وجؾَّ -لفش اؿعـك مذهٌ  حجقز تؼؾقده فقفش ٓ  كف مذهًبا حتدحـ اهلل مذهًبا 

 الؿر  الكؿا حعؿؾ اؼقٍل واحدش فء حعؿؾ اؼقلقـ مًعا.

ش فانن اعاض الحـػقاة عاااقا "اؿسللة الؼقلقـ"وهذه هل الؿسللة الؿشفقرة عـد العؾؿا   

قال يف اعض عشرة مساللة: الؿساللة فقفاا قاقٓنش   كف -رحؿف اهلل تعالك-عؾك اإلمام/الشافعل 

فجعؾ الؼقلقـ يف وقٍ  واحدش فللػ يف ذلؽ جؿٌع ماـ العؾؿاا  كالؼػاال و اال حاماد الغزالالش 

حؼقؼااة "وقاابؾفؿ  اااق العباااس اااـ الؼاااصش واعاادهؿ الؿـاااوجل )فرائااد الػقائااد( كتًبااا تسااؿك 

ؽ فانن الؼاقل اانن كاء الؼاقلقـ ش ففال مساللة مشافقرة جاًدا4 ولاذل"وكصرة الؼاقل"ش "الؼقلقـ

إول والثاين حؽقن ققٌل لفش هذا مقجقد عـد العؾؿا  الؿاذاه  إراعاة جؿقًعاا اؿعـااهش ولؽاـ 

 اقـ مضقٍؼ ومثب .
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َّٓ َفُفاَق َمْذَهُباف" ش  ي: القجف الثالثش"َوالثَّالُِث "قال:  ش  ي:  كاف الذا قاال "إْن َرَجَع َطـْاُف َوإِ

لقـ قالف ادلقؾش فنن كان قد صرح يف الثاين االرجقع فاء حؽاقن إول ققلقـ لؽؾ واحٍد مـ الؼق

مذهًبا لفش فقجقز تؼؾقده فقفش والٓ لؿ حصرح االرجقع فنكاف حجاقز تؼؾقاده فقاف حقـئاٍذش الًذا فعـادما 

 كؼقل:  ن إول مذهبف كستػقد مـف مسائؾ:

 خارًجاإول حؽاقن الؿسللة إولك:  ن مؼؾد اإلمام هؾ حجقز  ن حؼؾده فقف؟ هاؾ ققلاف ا

ل جؿاع  م ٓ؟ هؾ حجقز التػرحع عؾقف والتخرحج  م ٓ؟ كعؿش طبًعا هاذه مساللة دققؼاةش ولؽـال 

  وجزت يف أرحف4 لؽل كػفؿ كءم الؿصـِّػ.

َّٓ َفُفَق َمْذَهُبُف َكَؿا َنْلتِل َقرِنًبا  ".َوالثَّالُِث: إْن َرَجَع َطـُْف َوإِ

│ 

 يف هذه الجؿؾة. كؿا حليتش  ي: سقػصؾ الؿصـِّػ

 قال الؿرداوي:

ْوَ اِة، َواْلُعْؿاَدِة، َوَرْقارِِهْؿ "  ِحقُح َأنَّ الثَّاكَِل: َمْذَهُبُف اْخَتااَرُه فِال التَّْؿِفقاِد، َوالرَّ ُقْؾت: الصَّ

َطاَنِة: َوِققَؾ َمْذَهُب ُكؾ  َأَحٍد ُطْرًفا َوَطاَدًة َما اْطتَ  َطاَنِة، َوَرْقرِِه، َوَقاَل فِل الر  َمُف فِل الر  ًماا َؼاَدُه َجزْ َوَقدَّ

 ."َأْو َضـًّا اْكَتَفك

│ 
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هذا مـ ااب التعرحػ صاح  الرعاحة لؾؿسللةش قال: وققؾ:  كف ما اعتؼده الشخص عرًفا 

 و عادةش هـا كتؽؾؿ عـ مذه  الشخصش ٓ الؿذه  الذي هق الؿدرسةش ٕن مذه  الؿدرسة 

ا حاتؽؾؿ سقليت  و التل قدم الحدحث عـفش كقػ كعارف ماذه  الؿدرساة؟ الؿاذه  عؿقًمااش هـا

 عـ مذه  الشخص اعقـف الذي حـس  اللقف.

َماِم َأْحَؿَد " ـْ اإْلِ  ."-رحؿف اهلل-َفنَِذا ُكِؼَؾ َط

│ 

 اد  حتؽؾؿ عـ قضقة الجؿع اقـ  ققال  حؿد.

َماِم َأْحَؿَد  َفنَِذا" ـْ اإْلِ َر "-رحؿف اهلل-ُكِؼَؾ َط ، َوَتَعاذَّ ـِ ِن َصارِنَحاِن ُمْخَتِؾَػااِن فِال َوْقَتاْق َٓ َقْق

ِحقِح   ."اْلَجْؿُع َفنِْن ُطِؾَؿ التَّاِرنُخ: َفالثَّاكِل َفَؼْط َمْذَهُبُف َطَؾك الصَّ

│ 

مذهبافش  ي: مذهباف دون هذا الذي قالف قبؾ قؾقاش فنكف قال قبؾ قؾقاؾ: الصاحقح  ن الثااين 

إولش فالؿصـػ حرجح  ن الؼقل الذي رجع عـف صرحًحاش  و تلخر  و كاان متؼادًما عاـ الؼاقل 

اِحقِح وطؾقاف "الثاينش فنن الؼقل إول ٓ حؽقن مـسقًاا لفش قاال:  َفالثَّااكِل َفَؼاْط َمْذَهُباُف َطَؾاك الصَّ

 ."إكثر

ُل " َوَّ ْٕ  ."َوِققَؾ: َوا

│ 
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ش حجاا   ن تؼااقل: وإولش  ي: فااالؼقل إول والؼااقل الثاااين كءهؿااا "وققااؾ: وإول"

ش "وققاؾ وإول"مذهًبا لفش وٓ كؼقل:  ن إول مذهبف دون الثاين ففذا خطالش فقجا   ن حؼاال: 

ازحادة )القاو(ش وهل الؿقجقدة يف الؿطبقع كذلؽش  ي: فقؽقن إول مذهًبا لفش والثااين كاذلؽ 

 كؼقل: إول والثاين لقس مذه 4 ففذا غقر مؼبقل عؼًءش كعؿ.مذهًبا لفش وٓ حؿؽـ  ن 

ـُ َحاِمدٍ " ُل إْن ُجِفَؾ ُرُجقُطُف اْخَتاَرُه اْب َوَّ ْٕ  ."َوِققَؾ: َوا

│ 

 ي: الن ُجِفااؾ رجقعااف عااـ الؼااقل إولش مثالااف: جااا ت رواحااة عااـ طرحااؼ ااااـ الحؽااؿش 

متؼادم4 ٕكاف ماات يف حقااة ورواحة مـ طرحؼ السحاث اـ مـصاقر الؽقساجش فـؼاقل:  ن الحؽاؿ 

 حؿدش والسحاث اـ مـصقر قر ها عؾقف اعد ذلؽش فـؼقل:  ن الؿذه  طبًعا لاقس الرتجاقح ااقـ 

الؼقلقـش والكؿا مذه   حؿد الذي حجقز تؼؾقده فقفش كؼاقل: الاذي مشاك عؾقاف الؿصاـِّػ هـاا يف 

:  كاف ماذه  لافش ترجقحفش وذكره الخءل قباؾش  كـاا كلخاذ الؿتالخرة والؼادحؿ كؾغقافش فاء كؼاقل

وذه  ااـ حامد  ن الؿتؼد والؿتلخر ما دام  ن ُجفؾ كص  حؿد عـ الرتاجع فنكـا كؼقل حقـئاٍذ: 

 كءهؿا مذهٌ  لف فقجقز تؼؾقده يف كؾقفؿاش وققؾ: والن صّحش والن تراجع.

ـُ َحاِمٍد َوَرْقُره،ُ" ُل إْن ُجِفَؾ ُرُجقُطُف اْخَتاَرُه اْب َوَّ ْٕ  ."َوِققَؾ: َأْو ُطِؾؿَ  َوِققَؾ: َوا

│ 
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عؾؿ تراجعف الن قال: كـ   ققل كاذا فرجعا  عـافش وهـااك مساائؾ صارح ، "َأْو ُطِؾؿَ  "

 حؿد االرجقع عـفا واختار الؿتلخرون ماا رجاع عاـ  حؿادش ذكار هاذه الؿساائؾ اااـ الؼاقؿ يف 

 )العءم الؿققعقـ(.

َم َذلَِؽ فِل اْلُخْطَبِة مُ " ًرا ُمْسَتْقًفكوققؾ: َأْو ُطِؾَؿ َوَتَؼدَّ  ."َحرَّ

│ 

 كعؿ قر كاها يف درس إمس.

ِف، َوُمْطَؾُؼُف َطَؾاك ُمَؼقَّاِدِه َفَقُؽاقُن ُكاؾُّ َواِحاٍد " ِل: ُنْحَؿُؾ َطامُّ َكاَلِمِف َلُف َطَؾك َخاص  َوَّ ْٕ َفَعَؾك ا

َحُف فِال اَداِب اْلُؿْػتِال َوا اِحقُح َوَصاحَّ ْلُؿْساَتْػتِل، َواْلُػاُروِع َوَرْقرِِهَؿاا، ِمـُْفَؿا َمْذَهَبُف َوَهَذا ُهَق الصَّ

اِف، وَ  َٓ ُنْحَؿاُؾ اْكَتَفاك، َفُقْعَؿاُؾ بُِؽاؾ  َواِحاٍد ِمـُْفَؿاا فِال َمَحؾ  ـُ َحاِمٍد َوَرْقُره،ُ َوِققاَؾ:  َفااً  َواْخَتاَرُه اْب

 ."بِالؾَّْػظِ 

│ 

قف هاذه هذه مسللة مفؿة جًداش هـاك مسؾؽان وطرحؼتان عـد كباار عؾؿاا  الؿاذه ش أا

الؼقاعد الكؿا هل لؿـ  راد  ن حتؼادم يف ماذه  اإلماام/  حؿاد وحعارف كقاػ  ن اختقاار الؼاقل 

لااقس عبًثاااش والكؿااا اـاااً  عؾااك ققاعاادش حؼااقل: عـاادما كـظاار يف كصااقص  حؿااد هااذا الرتجااقح اااقـ 

الـصااقص ولااقس اااقـ الؼقاعاادش عـاادما حلتقـااا قااقٓن ل مام/ حؿاادش وكااان  حااد الؼااقلقـ عاًمااا 
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اصش  و  حادهؿا مطؾًؼاا وأخار مؼقادش ففاؾ كحؿاؾ الؿطؾاؼ عؾاك الؿؼقادش  م كؼاقل وإخر خ

 فتؽقن رواحٌة واحدةش  م كؼقل:  نا رواحتان )رواحٌة ااإلطءثش ورواحٌة االتؼققد(؟

 هـاك مسؾؽان عـد فؼفائـا:

  ومـ  كثر مـ ُحعؿؾ الطرحؼة إولك وهق حؿؾ الؿطؾؼ عؾك الؿؼقد ااـ حؿدانش كؿا

الؿصااـِّػ هـاااش ومااـ سااؿاه كااااـ مػؾااح وغقاارهش وصاااح  الػااروعش والشااقم/تؼل الاادحـ ذكاار 

كذلؽش لؽـ مـ الؿصـِّػقـ الؿتؼدمقـ  اق عؾل اـ  ال مقسكش فنن ااـ  ال مقساك كاان ححؿاؾ 

كءم  حؿد الؿطؾؼ عؾك كءمف الؿؼقدش والشقم/تؼل الدحـ  ثـل عؾك هاذه الطرحؼاةش وحارى  ن 

 تؽقن متعار ة  ولك.القفا  االـصقص4 لؽقء 

  هـاك مسؾٌؽ آخر حؼقل: 4ٓ ااؾ كجعاؾ الؿطؾاؼ عؾاك الطءقاف والؿؼقاد عؾاك تؼققادهش

واـاً  عؾقف فتجد  كا  عـادما تؼار  يف )اإلكصااف( كثقاًرا ماا حاقرد مساللًة وحجعاؾ فقفاا وجفاقـ: 

)وجااف مطؾااؼش ووجااٌف مؼقااد( سااببف هااذاش وهااق خااءف الرواحااةش واعااض العؾؿااا  حؾغاال الرواحااة 

 ؿطؾؼةش وحؼقل: تحؿؾ الؿطؾؼة عؾك الؿؼقدة حقـذاك.ال

وهااذان مسااؾؽان وكااان الشااقم/تؼل الاادحـ حاارجح الجؿااعش وحؼااقل: حجاا   ن ححؿااؾ  

اا  الؿطؾؼ عؾك الؿؼقدش وعؾك العؿقم هؿا مساؾؽانش واعضافؿ حتقساع مثاؾ  اال الؿعاالل الؿـجَّ

 فنكف مـ  كثر فؼفا  الؿذه  تقسًعا يف ورحد الرواحات.
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ـْ كَِتاٍب َأْو ُسـٍَّة، َأْو إْجَؿااٍع، َأْو َأَثارٍ، َأْو َقَقاِطاِدِه، َوإِْن ُجفِ " َؾ التَّاِرنُخ، َفَؿْذَهُبُف: َأْقَرُبُفَؿا ِم

 ."َأْو َطَقائِِدِه، َأْو َمَؼاِصِدِه، َأْو َأِدلَّتِفِ 

│ 

هذه مسللة مفؿة جًداش  كف عـد اختءف الرواحات الؿـصقصة فنكـا كارجح االادلقؾش هاذه 

 صااقل  هااؾ الحاادحثش و حؿااد والشااافعل وكااؾ إئؿااة لفااؿ يف ذلااؽش لؽااـ اعضاافؿ حتقسااعش 

 واعضفؿ قد حؽقن  قؾش فالؿؼصقد مـ هذا:  ن اهؿ إمقر يف الرتجقح الـظر يف إدلة.

ولاؿ كعارف الؿـصاقصش فـجازم االن  حؿاد الكؿاا ، "َوإِْن ُجِفاَؾ التَّااِرنُخ "ولذلؽ قاال:  

ماذه   حؿاد كػسافش ٓ كاتؽؾؿ عاـ ماذه   حؿاد الاذي هاق رجح هق كػسفش كحـ كاتؽؾؿ عاـ 

ـَّة4 ٕكاف معظاٌؿ لفؿاا4 ااؾ  مذه  الؿدرسةش فؿذه   حؿد كػسف  قرهبؿا عؾك اللك الؽتاب والسر

الن الظـ يف إئؿة جؿقًعا إراعاة وغقارهؿ  ناؿ كاذلؽش الكؿاا حعظؿاقن الـصاقص ماـ الؽتااب 

 والُسـَّة.

ـْ كَِتاٍب أَ "قال:  طبًعا لؿ حؼقل: كصقص الؽتااب والُساـَّة4 ، "ْو ُسـٍَّة، َأْو إْجَؿاعٍ َأْقَرُبُفَؿا ِم

ٕكف ٓ حتصقر  ن حخالػ  حد مـ العؾاؿ اشالٍ  ماـ الؽتااب والُساـَّة الٓ  ن حؽاقن جااهًء لفاؿش 

مثؾ ما كؼؾ الشقم/تؼل الدحـ  ن  اا حـقػة وصاحبقفش الكؿا قاال اجاقاز الـؽااح التحؾقاؾ4 ٕناؿ 

 «.لعـ اهلل الؿِحِؾؾ والؿَحَؾؾ لف»حدحث فقف لؿ حتطؾعقا عؾك ال

قال: فنين كظرت يف كت   ال حـقػة وصااحبقف  ااق حقساػ ومحؿادش فؾاؿ  جاد  ناؿ قاد  

ذكروا هذا الحدحث ٓ يف مؼام الرواحة وٓ يف مؼام كؼض الدلقؾش الذ لق كان وقػاقا عؾقافش لؼاالقا: 
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 ناؿ الكؿاا  -رحؿفاؿ اهلل–ش وهذا الظـ هباؿ لق ققؾ كذا لرددكا عؾقفش ولؽـ لؿ حؼػقا عؾقف االؽؾقة

خالػقا الحدحث4 لعدم عؾؿفؿ اف وٓ ححقط االعؾؿ كؾ  حد4 ولذلؽ فضًء  ن العالؿ الذا خالػ 

مـصقًصااا صاارحًحا مااـ الؽتاااب والُسااـَّةش  ن سااب  ذلااؽ الكَّؿااا هااق عاادم اطءعااف عؾقااف4 ولااذلؽ 

حخااالػ الؿـصااقص4 اااؾ هااذا هااق ش الذا الظااـ يف العؾااؿ  ٓ "أقربفؿااا"الؿصااـِّػ عـاادما قااال: 

 الؿتقؼـ ولقس الؿظـقنش اؾ الؿتقؼـ اف.

الؿااذاه   ((72:24ومااراده ااالثر  ي: قااقل الصااحاال ))، "أو إجؿاًطااا، َأْو َأَثاارٍ "قااال: 

 ي: ، "َأْو َقَقاِطاِدهِ  "إراعة كؿا تعؾؿقن يف آحتجاج اؼقل الصحاال  حؿاد و صاحاافش قاال: 

 ي: عادتف مثؾ قضاقة عقائاده ، "َأْو َطَقائِِدهِ " الؿحؼؼقن مـ  صحاافشققاعد  حؿد التل حعرففا 

 ي: مؼاصاد ، "َأْو َمَؼاِصاِدهِ "، قضقة العؿاال العارف وكحاق ذلاؽ يف قضقة الحاجةش وعقائده يف

ش وهل  دلة التشرحعش واقـ هذه إلػااظ "َأْو َأِدلَّتِفِ " الشرحعةش  و العؿال مؼاصد الؿؽؾػقـش قال:

 وخصقص. قد حؽقن عؿقمٌ 

 :-رحؿف اهلل-قال الؿرداوي 

ُل َقْقَلْقِف فِل َمْسَلَلةٍ "  ."ُقْؾت: إْن َلْؿ ُنْجَعْؾ َأوَّ

│ 

 الؼائؾ هق ااـ حؿدان صاح  الرعاحة.، "قؾت" طبًعا
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ُل َقْقَلْقفِ " فِال َمْساَلَلٍة. َواِحاَدٍة َماْذَهًبا َلاُف َماَع َمْعرَِفاِة التَّااِرنِخ، َفَقُؽاقُن َهاَذا  إْن َلْؿ ُنْجَعْؾ َأوَّ

ْحتَِؿااِل َتَؼادُّ 
ِ
رِ فِقَؿا َذَكْرَكاا إَذا ُجِفاَؾ ُرُجقُطاُف َطـْاف،ُ ُقْؾات: َوَنْحَتِؿاُؾ اْلَقْقاَػ ٓ اِجَح: َكاْلُؿَتَلخ  ِم الرَّ

َلُفَؿا اِجِح َوإِْن َجَعْؾـَا َأوَّ  ."الرَّ

│ 

ًٓ عاـ صااح  الرعاحاةش  كاف حؼاقل: الن لاؿ  كلخذها جؿؾٌة جؿؾةش حؼقل: كؼؾ الؿصـِّػ  و

حجعؾ  ول الؼقلقـ الذي قاال هبؿاا ماادام معروًفااش عاـ لاؿ حجعاؾ ماذهًبا لاف فنكاف حقـئاٍذ حؽاقن 

َوَنْحَتِؿاُؾ " مػفاقم الؿتؼادمش قاال: مذه  الؿتلخرش فقؽقن الؿذه  هق الؿتلخر وهذه وا حة

 ي: ٓ كجاازم ااالن مذهبااف إول ش "َوَنْحَتِؿااُؾ اْلَقْقااَػ "هااذا كااءم ااااـ حؿاادانش قااال: ش "َػ اْلَقْقاا

َلُفَؿاا َثاؿَّ  "رجقعفش قال:  الؿتؼدم  و الؿتلخر ما لؿ كعرف اِجِح َوإِْن َجَعْؾـَاا َأوَّ ِم الارَّ ْحتَِؿاِل َتَؼادُّ
ِ
ٓ

 ذكر.ٕكف قد حؽقن حعـل قد اـاه عؾك الراجح كؿا ؛ "َمْذَهًبا َلفُ 

ًرا"قال:   اِجُح ُمَتَلخ   ."َفُفـَا َأْوَلك لَِجَقاِز َأْن َنُؽقَن الرَّ

│ 

 كعؿ وا ح هذا الشل ش قال يف الػروع ..

َِدلَِّة َوَقَقاِطِدهِ " ْٕ ـْ ا  ."َقاَل فِل اْلُػُروِع: َفنِْن ُجِفَؾ، َفَؿْذَهُبُف َأْقَرُبُفَؿا ِم

│ 

 الؿتؼدمش وفسره الؿصـِّػ قبؾ قؾقؾ. كعؿ هذا
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َطاَنااِة، َقاااَل: َوَنْحَتِؿااُؾ التَّْخقِقااَر إَذْن " َوإِْن َتَساااَوَنا َكْؼاااًل َوَدلِااقاًل َفاااْلَقْقُػ َأْوَلااك َقاَلااُف فِاال الر 

 ."َوالتََّساُقطَ 

│ 

كعؿش ما الذي حـس  ٕحؿد الذا تعارض لف ققٓن وتساوحا يف الـؼؾش فؾؿ حؽاـ ٕحادهؿا 

ثر كؼًء4 ٕن مـ ققاعد الرتجقح يف الـؼؾ  ن حؽقن  كثرهؿا عادًداش  و  ن حؽاقن متالخًراش قاال:  ك

الن كان كؾ واحاٍد ماـ ، "َوَدلِقاًل " ي: مـ حقث العدد والتؼدم والتلخرش ، "َوإِْن َتَساَوَنا َكْؼاًل ""

 حتققااػش الاادلقؾقـ قااقي ولااؿ حؿؽااـ تؼاادحؿ  حااد الاادلقؾقـ عؾااك أخاارش فحقـئااٍذ فاانن الـاااظر

والققػ لقس ماذهًبا والكؿاا الققاػ حجعاؾ الشاخص حاذه  عاـ دلقاٍؾ خاارجلش ، "َفاْلَقْقُػ "

مرجح خارجل4 ولذلؽ عـدك يف  صقل الػؼف  دلة استدٓل و دلاة تارجقحش ٓ كصاقر اللاك  دلاة 

الرتجااقح ااتااداً  والكؿااا تؽااقن  دلااٍة استئـاسااقة الذا تعادلاا   دلااة آسااتدٓل فـصااقر حقـئااٍذ ٕدلااة 

 جقحش وهذا الذي حعـل حدل عؾقف كءم الؿصـػ.الرت

َطاَنِة، َقاَل: َوَنْحَتِؿُؾ التَّْخقِقرَ " اا، "َقاَلُف فِل الر   ن  حعـال اكاف لاق تققاػ ماا الاذي حػعاؾ؟ المَّ

حبحث عـ دلقٍؾ خارجلش  و حلخذ اآحتقاطش  و عؾك قاقل صااح  الرعاحاة وهاق احتؿاال  كاف 

 الي الؼقلقـ. -عزَّ وجؾَّ -حختار  حد الؼقلقـش فقجقز لف الن كان مؼؾًدا  ن حتعبد اهلل 

ـِ ُدوَن اْلِػْعِؾ َكانِْخَراِج اْلِحَؼااِق َوَبـَااِت الؾَّ " َحَد ُحْؽُؿ اْلَؼْقَلْق ـْ ِمااَئَتْل َبِعقارٍ، َفنِْن اتَّ ُباقِن َطا

اَد َبْقـَُفَؿاا، إ اٍع َأْو ُمَخقَّارٍ: ُخق اَر اْلُؿْجَتِفاُد َبْقـَُفَؿاا َوَلاُف َأْن ُنَخق اَر اْلُؿَؼؾ  ـْ َوُكؾ  َواِجٍب ُمَقسَّ ْن َلاْؿ َنُؽا

 ."اْلُؿْجَتِفُد َحاكًِؿا
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│ 

لؽاـ الـتقجاة واحادةش كعؿش حعـل هذا حؼقل:  ن الـتقجة واحدةش حعـل الن اختؾػ الحؽاؿ 

حعـل هؾ حخرج حؼاًقا  و اـات لبقن عـ مائتل اعقار الـتقجاة واحادةش كاذلؽ القاجا  الؿقساع 

حػعؾف يف  ول القق   و آخرهش كذلؽ فنكاف حجاقز لاف التخققار4 ٕن الـتقجاة واحادةش فانًذا الحؽاؿ 

 متحد والن خالػ الػعؾ.

ََماااَراِت َوُهااَق " ْٕ َٓ َتَساااُقَط َأْنًضااا َوإِْن َمـَْعـَااا َتَعاااُدَل ا َٓ َتْخقِقااَر، َو الظَّاااِهُر َطـْااُف َفاااَل َوْقااَػ َو

 َ ْٕ َْطَؾُؿ َطَؾك ا ْٕ ُم ا اِجِح ُرَواًة، َأْو بَِؽْثَرٍة، َأْو ُشْفَرٍة، َأْو ِطْؾٍؿ، َأْو َوَرٍع َوُنَؼدَّ ْوَرِع، َقاَلاُف فِال َوُنْعَؿُؾ بِالرَّ

َطاَنةِ   ."الر 

│ 

اهر الؿـؼقل يف مذه  اإلمام/ حؿاد  كاف ٓ حؿؽاـ  ن تتسااوى كعؿ حؼقل الشقم: الن الظ

إمارات اؿعـك إدلةش فء حؿؽـ يف مسللٍة  ن تؽقن إدلة متسااوحًة4 ااؾ ٓ ُاادَّ  ن حؽاقن  حاد 

ٓ حتعبدكا اذلؽش والكؿاا حتعبادكا االظااهرش  -عزَّ وجؾَّ -الدلقؾقـ  ظفر مـ الدلقؾ أخر4 ٕنَّ اهلل 

 ن احد الدلقؾقـ  ظفرش فالتساوي والتعادل الكؿا هق يف ذهـ الؿجتفد.فء ُادَّ  ن حؽق

ََماَراِت "ولذلؽ قال:   ْٕ ش  ي: "َوُهَق الظَّااِهُر َطـْافُ "، وهل العءمات، "َوإِْن َمـَْعـَا َتَعاُدَل ا

َٓ َتْخقِقرَ "عـ اإلمام/ حؿدش  لقس لؽ  ن تؼػ وٓ تخققرش والكؿا ترجح اؿارجٍح ، "َفاَل َوْقَػ َو

َٓ َتَساُقطَ "خارجلش  اِجِح ُرَواةً "ش لؾؼقلقـش "َو فقؼادم عؾاك سابقؾ الؿثاال رواحاة  ،"َوُنْعَؿُؾ بِاالرَّ

جؿاعة عؾك غقرهؿش وقد ققؾ الجؿاعة ستةش وققؾ غقار ذلاؽش كؼاؾ  ناؿ ساتة الخؾاقيتش حارجح 
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ش رواحاة  صاحااف الؿؼاراقـ مـاف عؾاك الارواة الاذحـ ماروا مثًء مـ ٓزمف  كثر عؾك مـ ٓزمف  قؾ

 وعر قا عؾقف.

قال:  و حرجح كثرًةش فقرجح االرواحة إكثر عدًدا عؾك إقؾ وهذا هق الؿعـاك الصاحقح 

لرتجقح رواحة الجؿاعةش فنن الصحقح  ن معـك الجؿاعة لاقس الساتة كؿاا قاال الخؾاقيتش والكؿاا 

 ر.الؿراد االجؿاعة  ي: رواحة إكث

الن حؽقن  عؾؿش فنن اعاض  صاحاب اإلمام/ حؿاد  عؾاؿ ماـ اعاض ، "َأْو ُشْفَرةٍ "قال: 

َأْو "ش قاال: "أو شافرًة أو طؾاؿٍ "وهذا وا ح وهؿ  أافر يف كؼاؾ العؾاؿش  و اعؾاؿ ااالعؾؿش قاال: 

َْوَرِع، َقاَلاُف فِال "ش كذلؽ فنكف حرجح االقرعش قال: "َوَرعٍ  ْٕ َْطَؾُؿ َطَؾاك ا ْٕ ُم ا َطاَناةِ َوُنَؼدَّ ش طبًعاا "الر 

الرتجقح إعؾؿ عؾك إروع قد حؽقن ٓ ثؿارة لاف4 ٕكاف صاع  يف الحؼقؼاة معرفاة ذلاؽش لؽاـ 

 الرتجقح االؽثرة واالشفرة واالعؾؿ مقجقدش كعؿ.

ْفَتاِ ، فِل " َم َذلَِؽ َوَرْقُرُه فِل اَداِب اإْلِ  ."َباِب اْلَؼَضا ِ "َوَتَؼدَّ

│ 

تعارض عـد أخِص عالؿانش فتقى عالؿقـش  حدهؿا قال  لؿاذا؟ ٕن هـاك تؽؾؿ عـ الذا

االجقازش والثاين االحرمةش ففذا الؿستػتل حلخاذ اؼاقل ماـ؟ كؼاقل: حـظار ااقـ الؿػتاقـش كؿاا  ن 

َصاؾَّك اهلُل َعَؾْقاِف -الؿػتل حـظر اقـ إدلةش فقرجح اقـ الؿػتقـ ااعتبار العؾؿ والاقرعش كؿاا الـبال 

ش فقـظار مااـ هاق إدحااـ وإعؾاؿ يف كظااره فقلخاذ اؼقلاافش «اهلل م أر اافأكااتؿ شافدا  : »–َوَساؾَّؿ 

 ومثؾفا  حًضا الرواحة والـؼؾ
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َْوَلاك َماا َواَفَؼاُف، َأْو َماا َخاَلَػاُف؟ َنْحَتِؿاُؾ " ْٕ ـِ َماْذَهَب َرْقارِِه: َفَفاْؾ ا َفنِْن َواَفاَؼ َأَحاُد اْلَؼاْقَلْق

َطاَنةِ  ـِ َقاَلُف فِل الر   ."َوْجَفْق

│ 

مـ ققاعد الرتجقح الضعقػةش حؼقل: لق  ن احؿاد لاف قاقٓن يف مساللةش و حاد ققلقاف  هذه

وافؼ ققل  حٍد مـ إئؿاةش والؼاقل الثااين خاالػ ذلاؽش ساقاً  كاان ماـ إئؿاة إراعاة  و ماـ 

 غقرهؿ.

: السحاث اـ مـصقر كقسج حسالل  حؿاد والساحاث ااـ راهقحافش عاـ فعؾك سبقؾ الؿثال 

ثقريش غقره حسللف عـ محؿد اـ حسـ الشقباين الشالـجلش الشالـجل مسائؾ سػقان اـ سعقد ال

كان حسلل  حؿد  تك اؿسائؾ محؿد اـ حسـ الشقباين تؾؿقذ  ال حـقػة وسلل  حؿد عـافش ففاؾ 

الذا قد وافؼ ققلف ققل  حٍد حؽقن مؼدًماش  م ما اكػرد اف؟ فقف وجفانش وهال ماـ ققاعاد الرتجاقح 

َطاَنةِ َنْح " الضعقػةش لؽـفا مذكقرةش ـِ َقاَلُف فِل الر   ."َتِؿُؾ َوْجَفْق

ـْ " ـٍ ِماا ـْ اْلَؼاِ اال ُحَسااْق َْوَلااك َمااا َواَفَؼااُف َوَحَؽااك اْلِخاااَلَف فِاال اَداِب اْلُؿْػتِاال َطاا ْٕ ُقْؾاات: ا

اِة اْلَؿاَذاِهِب َوَماا  ؿَّ
افِِعقَِّة، َقااَل: َوَهاِذِه التَّاَراِجقُح ُمْعَتَباَرٌة بِالـ ْساَبِة إَلاك َأئِ ٌم الشَّ لِقُؾ ُمَؼادَّ َحاُف الادَّ َرجَّ

 ."ِطـَْدُهْؿ َوُهَق َأْوَلك

│ 
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َْوَلك" حؼقل الشقم: ْٕ  ي: مـ الؼقلقـش َما َواَفَؼاُف غقاره ماـ إئؿاةش ثاؿ ذكار  ن ، "ُقْؾت: ا

هذا الخءف فقف ققلقـش ذكرهؿاا اااـ حؿادان يف آداب الؿػتالش ثاؿ كؼاؾ عاـ الؼا ال حساقـش 

كتااب )التعؾقاؼ(  و )الػتااوى(ش وجازٌ  ماـ التعؾقؼاات  والؼا ل حسقـ هق الؿروزي صااح 

مطبقع والػتاوى هاق ماـ الشاافعقة الؽباار الخرسااكققـش وقاد ققاؾ:  كاف  ول ماـ جاا  االؼقاعاد 

 إراع التل تؿؿ  اعد ذلؽ وصارت ققاعد خؿس كربى.

َرٌة بِالـ ْساَبِة َوَهاِذِه التَّاَراِجقُح ُمْعَتَبا"قال: وكؼؾ عـ الؼا ل حسقـ مـ الشافعقةش  كاف قاال: 

ِة اْلَؿَذاِهِب  ؿَّ
ٌم ِطـْاَدُهؿْ " ٓ ااعتبار الؿجتفدحـش ثؿ قاال: ،"إَلك َأئِ لِقُؾ ُمَؼادَّ َحاُف الادَّ ش ٓ "َوَماا َرجَّ

 أؽ الدلقؾ مؼدٌم عؾك هذه الرتجقحات آستئـاسقة.

َخرِ: َفَؽَؿا َلْق ُجِفَؾ َتا" ْٔ اِحقِح َوَنْحَتِؿاُؾ َوإِْن ُطِؾَؿ َتاِرنُخ َأَحِدِهَؿا ُدوَن ا ِرنُخُفَؿا َطَؾك الصَّ

 ."اْلَقْقَػ 

│ 

حؼقل الشقم:  كف الذا لؿ حصرح  حؿد ارجقعفش ولؽـ ُعؾِؿ  ن  حد الرواحتقـ متؼدمة عؾك 

إخرىش ففؾ كؼقل الن الؿتلخرة حعترب كاساخًة لؾؿتؼدماة كؿاا لاق رجاعش  م كؼاقل:  ن الارواحتقـ 

ا مجفقٓت التاارحم؟ ذكار هـاا  ن الصاحقح  كاف كؿاا لاق تعتربان مسللتان مـػصؾتان كؿا لق كاكت

جفؾتاش فء تارجقح لؾؿتالخر عاـ الؿتؼادمش وسابؼ  هاذه الؿساللة كررهاا  كثار ماـ مارةش قاال: 

 وححتؿؾ  ن تتققػش وتؼدم معـا ما الذي حػعؾف طال  العؾؿ الذا وج  التققػ.

ِف فِل َمْسَلَلٍة َواِحَد " ، َقاَلُف فِل اْلُػُروعِ َوُنَخصُّ َطامُّ َكاَلِمِف بَِخاص  ـِ  ."ٍة فِل َأَصح  اْلَقْجَفْق
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│ 

تؼدم  هذه الؿسللة وهـا تصاحقحفاش فنكاف صاحح الرواحاة الكاف حخاص العاام ماـ كاءم 

  حؿد يف الخاص. 

" َٓ َخاارِ:  ْٔ َحُف فِاال اَداِب اْلُؿْػتِاال، َوفِاال اْلَقْجااِف ا ااْغَرى، َوَصااحَّ َطاَنااِة الصُّ َمااُف فِاال الر  َوَقدَّ

 ."َنْخَتصُّ 

│ 

الرواحة إولك تؼدم  كف قال هباا اااـ حؿادانش وقاال هباا  حًضاا اااـ حاماد والشاقم/ تؼال 

 الدحـش وكثقٌر مـ فؼفا  الؿذه .

ـْ اْلَؿْذَهِب " ِحقِح ِم  ."َواْلَؿِؼقُس َطَؾك َكاَلِمِف: َمْذَهُبُف َطَؾك الصَّ

│ 

اإلماامش وهاذه مقجاقدة عـاد هذه مسللة مفؿة جًداش وهال مساللة الؿؼاقس عؾاك ماذه  

ج عؾاك الػارع لػارٍع  مذاه  العؾؿا  جؿقًعا هذه الؿسللةش وهذه مساللة التخارحجش فنكاف قاد ُحخارَّ

مشااف لفش مـ ااب الشبف وققاس الشبفش وقاد حؽاقن ماـ اااب ٓزم الؼاقمش وقاد حؽاقن ماـ اااب 

اا عؾاك ققااس  صاؾ  و ققااس وصاؾ   و ققااس فصاؾش  حًضا الؼقاسش وكؾ ذلؽ حسؿك ققاًساش المَّ

وهق ققاس العؾة وققاس الدٓلةش وققااس الؿـااطش هاذه الؿؼاقس عؾاك الؿاذه ش هاؾ حصاح  ن 

 كـس  الؿؼقس عؾك الؿذه ش مذهًبا ل مام  م ٓ؟
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ـْ اْلَؿاْذَهِب "ولذلؽ حؼقل الؿصـِّػ:   ِحقِح ِما ش "َواْلَؿِؼقُس َطَؾك َمْذَهُبف: مذهبُف َطَؾك الصَّ

-/ محؿد اـ عبد القهابش فنن الشقم/ محؿد اـ عباد القهااب وهذا معـك الذي ذكره الشقم

الن كثقًرا مؿا يف )اإلقـاع والؿـتفاك( "لؿا ذكر ما يف )اإلقـاع والؿـتفك( وقال:  -رحؿف اهلل تعالك

ش صدث4 اؾ الن هذا الؽءم الكؿا هق مؼقٌس عؾك كءم  حؿد فؾقس هاق كءمافش "لقس كءم  حؿد

ا مؿا هق يف هذه الؿختصارات والؿطاقٓتش والكؿاا كءماف قؾقؾ جدً  كءم  حؿد مـ الؿـصقص

 والكؿا  غؾ  ما فقفا ما هق مؼقٌس عؾك كءمفش هذا مـ جفة.

مـ جفة  خرى  ن كءم الشقم/ محؿد الذي قالفش الكؿا مراده يف الؿسائؾ العؼدحاةش فؼاد  

العؼدحاة  رسؾفا لبعض عؾؿا  إحسا  لؿا احتجش  و كؼؾ لف احتجاج اعاض الـااس يف الؿساائؾ 

الن هااذا الؽااءم غقاار صااحقحش فؾااقس هااذا مااـ "اؽااءم اعااض  صااحاب الؿتاالخرحـش قااال لفااؿ: 

 ."كصقص اإلمام/ حؿد

ش اعض الـاس كؼؾ عاـ اإلمام/ حؿاد اكاف حجقاز حاؾ الساحر االساحرش  ًٓ ا رب لؽؿ مثا

والذا كظرت يف كصقص اإلمام/ حؿد وجدت  ن  حؿد لؿا سئؾ عـ حؾ السحر االسحرش قال: 

ما هذا؟  حش هذا؟ وهذه )و حاش( لغاة عراقاة فصاقحةش ففـاا  حؿاد مااذا؟ ففاؿ اعاض ٓ  درى 

العؾؿا   كف تققػش فؾؿا صار تققًػاا حقـئاٍذ كؼاقل مااذا؟ فقؽاقن يف الؿساللة مااذا؟ فقفؿاا قاقٓن 

ل مام/ حؿد: )الؿـع والجقاز(ش فلخذوا اعض الـاس قالقا:  كف يف رواحٌة ل مام/ حؿاد حجاقز 

ثاؿ حاليت اعاض الؿعاصارحـ لفاٍقى يف كػساف حؼاقل: حجاقز ٕناا رواحاة عاـ  حؾ سحر االساحرش

  حؿدش ولق رجع  ٕصؾ الؿسللة مـؼقلًة عـ  حؿد لقجدت ذلؽ.
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طق   حؿد يف الحؼقؼة الذا تلمؾ  كصف فنكف لقس مـ ااب الققاػ يف هاذا الؽاءمش والكؿاا  

الاـص الصارحح يف الكؽاار  كءمف هـا مـ ااب اإلكؽارش فؼال:  حش هذا؟ ٕكف قد جاا  عاـ  حؿاد

السحرش  و حؾ السحر االسحرش فقحؿؾ الؿطؾؼ عـ الؿؼقد وهذا حؽقن مـ ااب اإلكؽاار4 ولاذا 

فنن ففؿ كصقص اإلمام/ حؿد  حقاًكا قد حؽقن فقف خطل مـ اعض  هؾ العؾؿش ال افًة لاقس كاؾ 

ًٓ عؾك الؿذه 4 ٕكف لؿ حؼؾ اف  حاد ماـ  صاحاب القجاقه4 ولاذل ؽ الاذحـ مػفقٍم حؽقن مؼبق

حـؼؾقن مـ الؽتا  ٓ ساقاً  ماـ اااب آعتؼاادش وٓ ماـ اااب الػاروع تارى ماـفؿ عجائا 4 ااؾ 

 عجائ  العجائ .

واعض الـاس كؿا جا  يف إثر عـد الدار قطـلش عـد الدارمل:  كف حاليت يف آخار الزماانش  

ٕجاؾ  ن حتباعش  فقؼقل: قر ت الؼرآن فؾؿ ُ تَّبعش فُقحادث لؾـااس  ماًرا حتباعش حباد  ححادث  أاقا 

ولؽـ آتباع  ول الؽتاب والُسـَّة ففاق إصاؾش ولؽاءم  هاؾ العؾاؿ معاروفقـ ااذلؽ كاإلماامش 

-وغقرهؿ مـ إئؿةش هذا هق إصاؾ االمر اهلل  -رحؿة اهلل عؾقفؿ–كإئؿة إراعة الؿتبقعقـ 

الؽتااب والُساـَّة لألمـ ماـ الققاقع يف الخطالش فاإلكساان متباع ولاقس اؿبتادعش حتباع  -عزَّ وجؾَّ 

وففؿ همٓ  العؾؿا  الؽباار يف الػاروع الػؼفقاة وإصاقل الؽؾقاةش وٓ حبتادع أاقًئا ماـ ذهـاف  و 

 حػفؿ كءًما.

 ققامش فؿـ ااب  ولك  ك  حضؾقا اؽاءم غقارهش فانن  -عزَّ وجؾَّ -وقد  ؾ يف كتاب اهلل  

هاالك »قد حؽاقن  اءل قاقمش  -عزَّ وجؾَّ - ذكر  ن يف كتاب اهلل –َصؾَّك اهلُل َعَؾْقِف َوَسؾَّؿ -الـبل 
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ش فؿاـ اااب  ولاك كاءم البشار حػفؿاف  كااٌس كثقارون «أمتل م الؽتاب نتلولقكف طؾك رقار وجفاف

 خطل.

َْشَفرِ " ْٕ  ."َقاَل فِل اْلُػُروِع: َمْذَهُبُف فِل ا

│ 

فقاف   ي:  ن مذهبف يف الؿؼاقس حؽاقن ماذهًبا لاف يف إأافرش وقؾـاا الن إأافر معـااه:  كاف

 رواحتان.

َْثَرِم، َواْلِخَرِقل  " ْٕ ، َواْلَحاِوي، َوَرْقرِِهْؿ َوُهَق َمْذَهُب ا ـِ َطاَنَتْق َمُف فِل الر   ."َوَقدَّ

│ 

كعؿ إثرمش لؿاذا قال هق ماذه  إثارم؟ ٕن إثارم يف الساــ كثقاًرات ماا حؼاقس عؾاك 

 كءم  حؿد وحذكر  كف مذه ش اإلمام/ حؿد.

َْجِقَبةِ َوَرْقرِِهَؿا، " ْٕ ـُ َحاِمٍد فِل َتْفِذنِب ا  ."َقاَلُف اْب

│ 

ٕنَّ الخرقل كؿا تعؾؿقن يف مختاره اـاه عؾك كصقص  حؿادش وقاد  تاك اؿساائؾ ققسا  

عؾقفش هذه الؿسائؾ اعضفا ُووفِؼ عؾقفش واعضفا لؿ حقافؼ عؾقف مؿـ اعرتض عؾقف  اق اؽار عباد 

اال حعؾاك يف الطبؼااتش ومؿاـ لاؿ حقافؼاف كاذلؽ العزحز يف جزٍ  كؼؾف الؼا ل  اق الحساقـ اااـ  
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 حًضا  ال عبد اهلل اـ حامد يف آخر التفذح ش فؼد ذكر مسائؾ التل لؿ حقافؼ عؾقفاا الخرقال فقؿاا 

 كسبف ٕحؿد ققاًسا.

ِل، َوَأبِا"  ُة َمَشانِِخـَا ِمْثُؾ اْلَخاالَّ ـُ َحاِمٍد: َقاَل َطامَّ َٓ َنُؽقُن َمْذَهُبُف َقاَل اْب ل َبْؽارٍ َطْباِد َوِققَؾ: 

َٓ َنُجقُز كِْسَبُتُف إَلْقِف َوَأْكَؽاُروا ُف  ـْ َشاَهْدَكاُه إكَّ ، َوإِْبَراِهقِؿ، َوَسائِرِ َم َطَؾاك اْلِخَرِقال   اْلَعِزنِز، َوَأبِل َطِؾلٍّ

ُف َقاَس َطَؾك َقْقلِِف، اْكَتَفك. َوَأْصَؾَؼُفَؿا ا ـْ َحْقُث إكَّ ـُ َما َرَسَؿُف فِل كَِتابِِف، ِم ـُ ُمْػِؾٍح فِل ُأُصقلِِف َقاَلُف اْب ْب

 ."َحاِمدٍ 

│ 

حعـل  طؾؼ الؼقلقـ ااـ مػؾح يف إصقلش ولؽـ الؿشفقر مـ الؿذه   ن ما ققس عؾاك 

ًٓ يف  مذهبف حؽقن مذهًبا لفش طبًعا الذحـ قالقا:  كف ٓ حؽقن مذهًبا لفش لاقس معـااه  ناا لقسا  قاق

ا لقسا  ماذهًبا ٕحؿادش ٓ كـسابفا ٕحؿادش فقؽاقن الؿذه 4 ااؾ هال قاقٌل يف الؿاذه 4 لؽـفا

الخءف هؾ حـس  ٕحؿد  م حـس  ٕصحااف فؼط؟ ولذلؽ تجد عـد العؾؿا  حعـل ماثًء كثقار 

عـد الشافعقة مثًءش حؼقلقن: والؿـصقص كذا والؿذه  كذاش والصاحقح خاءف الؿـصاقصش 

ن كاؾ ماا ُخارج عؾاك فقجعؾقن مـصقص اإلمام غقار الؿاذه ش لؽاـ اعاض  هاؾ العؾاؿ حارى  

 ققاعد اإلمام حؽقن مذهًبا ل مامش فتؼقل: الن عـ اإلمام ققلقـ يف الؿسللة.

ـْ َجَقاٍب َلُف فِل َأْصٍؾ َنْحَتِقي َطَؾك َمَسائَِؾ، َخَرَج َجَقاُباُف " َؾ َفَؿا َكاَن ِم َواْلَؿْلُخقُذ َأْن ُنَػصَّ

ُف َجائٌِز َأْن ُنـَْسَب إلَ  َر َلاُف ُصاَقًرا َكثِقاَرًة، َطَؾك َبْعِضَفا: َفنِكَّ ْقِف َبِؼقَُّة َمَسائِِؾ َذلِاَؽ َحْقاُث اْلِؼَقااُس َوَصاقَّ
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ـْ َمـُْصا َْصاُؾ ِما ْٕ َٓ ُنقَجاُد َطـْاُف ا َٓ َشَبَف َلَفا فِل ُأُصاقلِِف، َو َُ بِاْلِؼَقاِس فِل َمَسائَِؾ  ا َأْن َنْبَتِد قٍص َفَلمَّ

 ."اْكَتَفكَنْبـِل َطَؾْقِف، َفَذلَِؽ َرْقُر َجائٍِز 

│ 

كءم جؿقؾ جًدا وهل قضقة التػرحؼ اقـ  مرحـش وهذا كءم اااـ حاماد4 ٕن ققلاف إول 

 كا لقس معل الؽتاب والكؿا -هـا عـدكؿ حبدو فقف تصحقػش قالف ااـ حامد4 لعؾف قال ااـ حامدش 

 صقل  حؿدش ش هذا الؽءم حعـل كؼقل: الذا كان مبـًقا عؾك -معل الؿصقرة التل  عطقتؿقين الحَّاها

اا الذا كاان ااتاداً  هؽاذا  خاذ الادلقؾ   و مـ ااب التخرحج عؾاك الػاروعش فاقؿؽـ كسابتف اللقافش و مَّ

 مباأرًةش  و استخرج الحؽؿ مباأرًة فء حـس  اللقف.

َطاَنةِ " َّٓ َفُفَق َمْذَهُبُف َقاَل فِل الر  ِة، َوإِ  ."َوِققَؾ: إْن َجاَز َتْخِصقُص اْلِعؾَّ

│ 

  كف حجقز تخصقص العؾة4 اؾ هق الصحقح يف مذه  اإلمام/ حؿد. الؿذه  الؿعتؿد

َْصاَؾ بَِفاا: َفُفاَق " ْٕ اَؾ ا َطاَنِة اْلُؽْبَرى: ُقْؾت: إْن َكصَّ َطَؾْقَفا، َأْو َأْوَمَل إَلْقَفا، َأْو َطؾَّ َقاَل فِل الر 

 ."َمْذَهُبفُ 

│ 
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ل اللقفااش  ي:  ومال اللاك طبًعا ققلف: الن كص عؾقفااش  ن كاّص عؾاك العؾاة  و الؿـااطش  و  وما

العؾة  و الؿـاطش  و عؾؾ إصؾ هبا فنكف ما ققس عؾك هذه العؾة فنكف حؽاقن ماذهًبا لافش الكاف كاص 

 حقـئٍذ عؾك العؾة.

َّٓ َفاَل "   ي: والٓ لؿ حؽـ كص عؾك ذلؽ فتؽاقن العؾاة مساتـبطًة فاء حؽاقن ماذهًبا ، "َوإِ

 لف.

َّٓ َأْن َتْشَفَد َأقْ " َّٓ َفاَل إ ـِ َوإِ ِة َوالتَّْعقِق حَّ ِة اْلُؿْسَتـَْبَطِة بِالص   ."َقاُلُف َوَأْفَعاُلُف َوَأْحَقاُلُف لِْؾِعؾَّ

│ 

وحؽقن ذلؽ الًذا مـ ااب آستؼرا  لؾؿسللةش فقؽقن مـ ااب الطارد والعؽاسش فقـظار يف 

كءم  حؿد فحقاث طاردت العؾاة وجاد ققلاف مقافًؼاا لفااش والذا اكعؽسا  العؾاة واكتػا ش اكتػاك 

لحؽااؿ معفااا فحقـئااٍذ تؼبااؾش وهااذه  حااد الؿسااالؽ العؼؾقااة كؿااا تعؾؿااقن يف  صااقل الػؼاافش مااـ ا

مسالؽ كشػ العؾاةش فانن لؽشاػ العؾاة مساالؽ كؼؾقاة وعؼؾقاةش ماـ الؿساالؽ العؼؾقاة: السارب 

 والتؼسقؿش ومـفا الطردش ومـفا الؿـاسبة والتلثقرش وهؽذا.

اْغَرى َبْعاَد َوَجَزَم بِِف فِل اْلَحاِوي َوُهَق َقرِنٌب مِ " َطاَناِة الصُّ ـُ َحاِماٍد، َوَقااَل فِال الر  ا َقاَلُف اْبا ؿَّ

َٓ َتْخرِنَج  ، ُقْؾت: إْن َكاَكْت ُمْسَتـَْبَطًة َفاَل َكْؼَؾ َو ـِ َلْق َوَّ ْٕ ـِ ا  اْكَتَفك. "ِحَؽاَنِة اْلَؼْقَلْق

│ 
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َٓ "، عؾقفاااش  ي: لااؿ حااـص اإلمااام "ُقْؾاات: إْن َكاَكااْت ُمْسااَتـَْبَطةً " كعااؿش ققلااف: َفاااَل َكْؼااَؾ َو

الذا كؼؾ  الحؽؿش حعـل كؼؾ  الؿسللةش الحؽؿ مـ مسللة لؿسللة وهل   ي: فء حصح، "َتْخرِنَج 

َٓ " تخاارحج الػاارع عؾااك الػاارعش  و خرجتااف عؾااك  صااؾ  ن حـساا  ل مااامش فؼقلااف: َفاااَل َكْؼااَؾ َو

 لـسبة الـ، "َتْخرِنَج 
ٌ
 ؼؾ والتخرحج ل مام.لقس كػًقا لؾقجقد  و لؾصحة4 والكَّؿا كػل

، َجااَز َكْؼاُؾ " ـِ ـِ فِال َوْقَتاْق ـِ ُمْخَتِؾَػاْق ـِ بُِحْؽَؿْق ـِ ُمَتَشابَِفَتْق ِل: إْن َأْفَتك فِل َمْسَلَلَتْق َوَّ ْٕ  َفَعَؾك ا

َمُف فِل الر   ُْخَرى َجَزَم بِِف فِل اْلَؿْطَؾِع، َوَقدَّ ْٕ ـْ ُكؾ  َواِحَدٍة إَلك ا ، َواْخَتاَرُه اْلُحْؽِؿ َوَتْخرِنُجُف ِم ـِ َطاَنَتْق

ُُصقل ْٕ  ."الطُّقفِلُّ فِل ُمْخَتَصرِِه فِل ا

│ 

صقرة هذه الؿساللة: حؼاقل: لاق  ن اإلمام/ حؿاد افتاك يف مساللتقـ مختؾػتاقـ احؽؿاقـ 

 مختؾػقـش وهاتان الؿسللتان الؿختؾػتان الحؽؿ فقفؿا مـاطف واحد.

قاعدًة مـ الذهـ ٓ  عؾؿ  هال كاذلؽ  حعـل مسللة مثًء تتعؾؼش لتؼقل مثًءش   رب لؽؿ 

ش عـدكا مثًء مـ الؼقاعد مثًء العاقـش هاؾ العاقـ تؽاقن ماـ الجاقف  و  ًٓ  م ٓ؟ لؽـ كضرب مثا

لقس  مـ الجقف؟ لق ُكؼؾ و كا  ققل لؽؿ: هذا مثالش لق ُكؼؾ عـ  حؿد  كاف قاال: الن التؼطقار يف 

ؾ العااقـ  ي تجقحااػ العااقـش الؿؼصااقد العااقـ حػطاار مطؾًؼاااش وُكؼااؾ عـااف يف الق ااق   كااف ٓ تغساا

اتجقحػ العقـ وهق ااطـ الجػـش الؿـاط فقفؿا واحدش وهؾ هق ااطـ العقـ مـ الجقف  م ٓ؟ 

فحقـؿااا قؾـااا:  كااف حؽااقن مػطااًرا4 ٕنَّ تجقحااػ العااقـ حؽااقن جقًفاااش والكؿااا قؾـااا: ٓ حغسااؾفا ٕن 

دكا  ن الؿـااط يف الؿساللتقـ تجقحػ العقـ لقس جقًفاا ولاقس ااطـًاا والكؿاا هاق ظااهرش فانذا وجا
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واحدش فحقـئٍذ كـؼؾ قاقل كاؾ واحادٍة ماـ الارواحتقـ ماـ الثاكقاةش فـؼاقل: عاـ  حؿاد رواحتاان يف 

 غسؾ ااطـ العقـ.

 كف كان حغسؾ ااطـ عقـقف يف الق اق ش وكـؼاؾ  -ر ل اهلل عـف-الثاكقة: لؿا جا  عـ عؿر 

فاا رواحتاان ااالتػطقر وعدمافش  كاا  قاقل هـاك  ن التؼطقر يف العقـ والٓ لاؿ حصاؾ اللاك الجاقف فق

هؽااذا مثااالش وٓ  دري عااـ صااحتفش هااذا معـااك كااءم الشااقم هـاااش فتؽااقن الحاادى الاارواحتقـ 

ـِ "مـصقصة والثاكقة مخرجةش قال:  َطاَنَتْق َمُف فِل الر   "َجَزَم بِِف فِل اْلَؿْطَؾِع، َوَقدَّ

 " ُ ْٕ َوَشااْرِحِف، َوَقاااَل: إَذا َكاااَن َبْعااَد اْلِجااد   ُصااقلَواْخَتاااَرُه الطُّااقفِلُّ فِاال ُمْخَتَصاارِِه فِاال ا

 ."َواْلَبْحِث 

│ 

 حعـل: مـ أرطف  ن حؽقن اعد الجد والبحث يف العؾة والؿـاط.

َْصَحاِب َطَؾك َذلَِؽ " ْٕ ـْ ا  ."ُقْؾت: َوَكثِقٌر ِم

│ 

كعؿ  غؾ  إصحاب حؿشقن عؾك هذا الؿـفج تخرحج الػروع4 ولذلؽ كثرت الؿساائؾ 

ًٓ ذكاره يف اااب الطاءثش  ثـاك  يف مذه  اإلمام/ حؿد4 اؾ وجد يف قاقٍل واحاد  ثـاك عشار قاق

ًٓ ورواحة عـ  حؿدش سببف لقس  ن  حؿد قال كؾ هذه الرواحااتش حـادر  ن  حؿاد حؼاقل  عشر قق
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اا عؾاك اااب يف الؿسللة ققلقـ  و ثء ثةش حـدر جًدا كصقصفش والكؿا  غؾبفاا تخارحٌج عؾاك ققلافش المَّ

 الـؼؾ  و التخرحج.

" َٓ اُف  ـْ اْلَؿاْذَهِب: َأكَّ اِحقُح ِما َوَقْد َطِؿَؾ بِِف اْلُؿَصـ ُػ فِال َبااِب َساْترِ اْلَعاْقَرِة َوَرْقاُرُه، َوالصَّ

 ."َنُجقزُ 

│ 

 كعؿ هذا التصحقح مـ عـد الؿصـِّػ.

اِرِع َذَكَرُه َأُبق اْلَخطَّاِب َكَؼْقِل "  ."الشَّ

│ 

كؼقل الشارعش حعـل: كؿا  ن ققل الشارح ٓ حـؼؾ الؿسللة اللك  خرى كظقرهتا4 ااؾ ُحعؿاؾ 

 اؽؾ حؽؿ يف مسللفاش فؽذلؽ ققل الؿؽؾػقـ.

ـُ ُمْػِؾاٍح فِال ُأُصاقلِ "  َماُف اْبا ِف، َوالطُّاقفِلُّ فِال َذَكَرُه َأُبق اْلَخطَّااِب فِال التَّْؿِفقاِد َوَرْقارِِه، َوَقدَّ

َق  ْوَ اِة، َكَؿاا َلاْق َفارَّ ُأُصقلِِف، َوَصااِحُب اْلَحااِوي اْلَؽبِقارِ، َوَرْقاُرُهْؿ، َوَجاَزَم بِاِف اْلُؿَصاـ ُػ فِال الرَّ

 ."َبْقـَُفَؿا

│ 

حعـاال: ٕكااف لااق صاارح اااالػرث اااقـ الؿسااللتقـ فااء حجااقز كؼااؾ حؽااؿ الحاادى الؿسااللتقـ 

 االػرث.إخرىش فؽذلؽ الذا لؿ حصرح 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

173 

 

 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ُـّ " ، بَِحْقُث َنُظا ـُ َم ، َواَداِب اْلُؿْػتِل: َأْو َقُرَب الزَّ ـِ َطاَنَتْق  َأْو َمـََع الـَّْؼَؾ َوالتَّْخرِنَج َقاَل فِل الر 

ـَ َأْفَتك بِالثَّاكَِقة َِدلَِّة ِحق ْٕ ُف َذاكُِر ُحْؽِؿ ا  ."َأكَّ

│ 

 اد.كعؿ4 ٕكف الذا َاُعد االزمـ قد حؽقن مـ ااب تغقر آجتف

ج"  ."َواْلَؿْذَهُب: إْجَراُ  اْلِخاَلِف ُمْطَؾًؼا، َفَعَؾك اْلَؿْذَهِب: َنُؽقُن اْلَؼْقُل اْلُؿَخرَّ

│ 

هـا فرث الؿصـِّػ اقـ الصحقح واقـ الؿذه ش فالصحقح اـااه عؾاك الؼقاعاد التال  اكظر

رجحفا هقش والؿاذه  هاق قاقل إكثار4 ولاذلؽ قاال لؿاا ذكار الصاحقح:  ن الصاحقح  كاف ٓ 

 ش الكف حجرى وححؽك وحروى وحـؼؾ."َواْلَؿْذَهُب: إْجَراُ  اْلِخاَلِف ُمْطَؾًؼا"حجقزش قال: 

َجاُف، َوَطَؾاك الثَّاكَِقاِة: َنُؽاقُن ِرَواَناًة َفَعَؾك اْلَؿْذَهِب:  ـْ َخرَّ ج َوْجًفاا لَِؿا َنُؽقُن اْلَؼاْقُل اْلُؿَخارَّ

ـُ َحْؿَدانَ  َجًة َذَكَرُه اْب  ."ُمَخرَّ

│ 

َجةً "  ٕحؿد.  ي: مـسقاةً ، "َنُؽقُن ِرَواَنًة ُمَخرَّ

ـُ َحْؿَداَن َوَرْقُرُه َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل اْلُػُروعِ "   ."فِل اْلُخْطَبِة، َواَداِب اْلُؿْػتِل َذَكَرُه اْب

│ 
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كعؿش هذه مبـقة عؾك مسللةش هؾ ما ُخِرج عؾك ققلف حـس  لف  م ٓ؟ هذا هاق الاذي ذكاره  

 هـاش كعؿ.

د. اهلل كؼػ هـاش وصؾَّك   وسؾؿ عؾك كبقـا محؿَّ

 

 

 

 اإلكصاف

 م معرفة الراجع مـ الخالف
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﷽ 

 م خاتؿة )اإلكصاف : -رحؿف اهلل-قال اإلمام/الؿرداوي 

ْجَؿااِع، َقااَل فِال اَداِب اْلُؿْػتِال: َأْو " َٓ ُنْػِضَل إَلك َخاْرِق اإْلِ ـْ َشْرصِِف: َأْن  َفَعَؾك اْلَجَقاِز: ِم

ـْ الْ  َػَؼ َطَؾْقِف اْلَجؿُّ اْلَغِػقُر ِم  ."ُعَؾَؿاِ ، َأْو َطاَرَ ُف َكصُّ كَِتاٍب َأْو ُسـَّةٍ َنْدَفُع َما اتَّ

│ 

كعااؿش الحؿااد هلل رب العااالؿقـش و أاافد  ن ٓ اللااف الٓ اهللش و أاافد  ن محّؿااٌد عبااد اهلل 

حـ.  ورسقلفش صؾَّك اهلل عؾقف وعؾك آلف و صحاافش وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقًرا اللك حقم الدِّ

ا َاْعد ..  ُثؿَّ  مَّ

حتؽؾؿ الؿصـِّػ عـ أروط صحة التخرحج الػؼفلش فقؼقل:  كف حصح التخارحج عؾاك  اد 

 ققل اإلمام الذا كس  غؾقف مذهًباش لؽـ اشروط:

حؽقن الؼاقل الؿخارج حػضال اللاك خارث اإلجؿااع4 ٕكاف ٓ حجاقز الشرط إول ٓ  :

ـر انماٍم  كف قد خالػف.  خرث اإلجؿاعش فء حـس  وٓ ُحظ
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َأْو َنْدَفُع "والؼائؾ وهق ااـ حؿدانش قال:  "َقاَل فِل اَداِب اْلُؿْػتِل"ل: : قاالشرط الثاين

ـْ اْلُعَؾَؿا ِ  َػَؼ َطَؾْقِف اْلَجؿُّ اْلَغِػقُر ِم ٕنَّ الؼقل الؿخالػ لف حعترب ققٌل أاًذاش والؼاقل الشااذ ؛ "َما اتَّ

 لألققال الشاذة.ٓ حصار اللقف عادًة4 ولذلؽ فننَّ الؿظـقن اإئؿة عدم الذهاب 

:4 ٕنَّ الؼاقل الذا عار اف كتااٌب "َأْو َطاَرَ ُف َكصُّ كَِتاٍب َأْو ُساـَّةٍ " قال: الشرط الثالث

 و ُسـَّة الكف حؽقن اااطًء4 ولاذلؽ فانّن الؼاقل الؿخارج الذا كاان معارً اا لؾؽتااب  و الُساـَّةش فاء 

 ب  و الُسـَّة.حصح كسبتف اللك اإلمام4 ٕنَّ الؿظـقن هبؿ عدم مخالػة الؽتا

َم َذلَِؽ فِل " َطاَناِة،  "َباِب َسْترِ اْلَعاْقَرةِ "َوَتَؼدَّ ُمْساَتْقًفك َوَأْصاُؾُف فِال اْلُخْطَباِة، َوَقااَل فِال الر 

َل َقْقَلْقِف فِل َمْسَلَلٍة َواِحَدٍة َمْذَهًبا َلُف، َجاَز َكْؼاُؾ ُح  ْؽاِؿ الثَّاكَِقاِة ُقْؾت: َوإِْن ُطِؾَؿ التَّاِرنُخ َوَلْؿ َكْجَعْؾ َأوَّ

َٓ َطْؽَس  َْقَقِس َو ْٕ ُوَلك فِل ا ْٕ  ."إَلك ا

│ 

صاح  الرعاحةش التػرحؼ اقـ كؼؾ إول  "وقال"كعؿش اختقار صاح  الرعاحة4 ٕكف قال: 

ُوَلك"لؾثاكقةش وكؼؾ حؽؿ الثاكقة لألولك4 ولذلؽ قال:  ْٕ فقؽاقن يف ، "َجاَز َكْؼُؾ ُحْؽِؿ الثَّاكَِقِة إَلك ا

ااا الثاكقااة فؾااقس فقفااا الٓ قااقٌل واحااد  إولااك قااقٓن:  حاادهؿا: مـصااقٌص وإخاار مخاارجش و مَّ

 الؿـصقص دون الؿخرج.

َل َقْقَلْقِف فِل َمْسَلَلٍة َواِحَدٍة َمْذَهًبا َلُف، َمَع َمْعرَِفِة التَّاِرنِخ َوإِْن َجِفَؾ التَّا" َّٓ َأْن َكْجَعَؾ َأوَّ اِرنَخ إ

َماِم، َوَكْحِق َذلَِؽ، إَلاك َجاَز َكْؼُؾ ُحْؽِؿ َأْقرَ  ـْ كَِتاٍب، َأْو ُسـٍَّة، َأْو إْجَؿاٍع، َأْو َأَثرٍ، َأْو َقَقاِطِد اإْلِ بِِفَؿا ِم

َٓ َطْؽَس  َْقَقِس َو ْٕ ُْخَرى فِل ا ْٕ  ."ا
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│ 

 كعؿش هذا اؿعـك الؿتؼدم.

َل " َّٓ َأْن َكْجَعَؾ َأوَّ َلاُف، َماَع َمْعرَِفاِة التَّااِرنِخ َوَأْوَلاك لَِجاَقاِز َقْقَلْقِف فِل َمْسَلَلٍة َواِحَدٍة َماْذَهًبا  إ

اِجَحةِ  َِخقَرَة، ُدوَن الرَّ ْٕ  اْكَتَفك. "َكْقكَِفا ا

│ 

 كعؿش هذا معـك التػرحؼ اقـ حالة الرجقع وعدم الرجقع.

َماُم َأْحَؿُد " َػ اإْلِ فِال َمْساَلَلٍة ُتْشابُِف  -ـُْف َرِ َل اهللُ طَ  -َوَجَزَم بِِف فِل اَداِب اْلُؿْػتِل، َوإَِذا َتَققَّ

َْثَؼاِؾ، َأْو ُنَخقَّاُر اْلؿُ  ْٕ ، َأْو بِا ََخػ  ْٕ ، َفَلْكَثُر َأْحَؽاِمِفَؿا ُمْخَتِؾَػة، َفَفْؾ َنْؾَحُؼ بِاا ـِ اُد َبْقـَُفَؿاا؟ َمْسَلَلَتْق َؼؾَّ

َطاَناِة اْلُؽْباَرى، َواَداِب  َـّ فِال الر  اْلُؿْػتِال َواْلُؿْساَتْػتِل، َواْلَحااِوي اْلَؽبِقارِ، فِقِف َثاَلَثُة َأْوُجاٍف َوَأْصَؾَؼُفا

ـْ ُهاَق َأْصا َْوَلك اْلَعَؿُؾ بُِؽؾٍّ ِمـُْفَؿاا لَِؿا ْٕ َطاَنِة، َواَداِب اْلُؿْػتِل، َواْلَحاِوي: ا َؾُح َواْلُػُروِع َقاَل فِل الر 

: َوَماَع َمـْاِع  َٓ َْضَفُر َطـُْف ُهـَا: التَّْخقِقُر، َوَقاا ْٕ ََمااَراِت َوُهاَق َقاْقُل َأبِال اْلَخطَّااِب َفااَل َلُف، َوا ْٕ َتَعااُدِل ا

َٓ َتَساُقطَ  َٓ َتْخقِقَر، َو  ."َوْقَػ، َو

│ 

كعؿش فء ُادَّ حقـئٍذ مـ الرتجقح وهق ظاهر الؿذه ش معـك ذلؽ  كف الذا تققاػ الغؿاام يف 

ش وققاؾ: الكاف حلخاذ مسللٍة فؿا الذي حػعؾاف الؿؼؾاد لاف والـؼاال لؿذهباف؟ ققاؾ: الكاف حلخاذ إخاػ

ش "إثؼؾش وكؼؾ هاتقـ الرواحتقـ يف الرو ةش وقال:  ن هااتقـ الارواحتقـ قاد تعار اتا فتسااقطتا
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ش فاذكر " و حخقار الؿؼؾاد "حعـل الدلقؾ إخذ اإخػ حعارض الادلقؾ اإخاذ اإثؼاؾش قاال:

 ن إولاك  ن  هذه إققالش ثؿ ذكر  ن ااـ حؿدان وتبعف  ااق طالا  الضارحر يف الحااويش قاال:

حعؿااء اؽااؾ مـفؿااا لؿااـ هااق  صااؾح لاافش  ي: اااالـظر لاادلقؾ الؿصااؾح آستئـاساالش ثااؿ رجااح 

 الؿصـِّػ  ن إظفر هق التخققرش  ما عـد الؼقل: اعدم تعادل إمارات فنكف ٓ ُادَّ مـ الرتجقح.

ـْ َرْقرِهِ  َوإِْن َأْشَبَفْت َمْسَلَلًة َواِحَدًة: َجاَز إْلَحاُقَفا بَِفا، إْن َكانَ "  ."ُحْؽُؿَفا َأْرَجَح ِم

│ 

كعؿ4 ٕكف تققػ يف مسللة وكان قد افتك هبا جقاًزا  و حرمةش  و  فتاك اؿساللة مشابفًة لفاا 

اجقاٍز  و حرمةش الكف يف هذه الحال تؾحؼ الؿسللة التل تققػ هبا االؿسللة التل  فتك فقفاش ماا دام 

للٍة تشابف مساللتقـش حؿؽاـ  ن تؾحاؼ ااإولك متشاهبتقـ اخءف التال قبؾفااش فنكاف تققاػ يف مسا

 ومؿؽـ  ن تؾحؼ االثاكقة.

َطاَنِة، َواْلَحاِوي،" َمُف فِال  َقاَلُف فِل الر  َواِة، َوَقِقَي َدلِقُؾُف: َفُفَق َمْذَهُبُف َقدَّ َوَما اْكَػَرَد بِِف َبْعُض الرُّ

 َ ِٕ َواَنااِت؛  ـُ َحاِمٍد، َوَقاَل: َنِجاُب َتْؼاِدنُؿَفا َطَؾاك َساائِرِ الر  ، َواَداِب اْلُؿْػتِل َواْخَتاَرُه اْب ـِ َطاَنَتْق نَّ الر 

ـْ اْلَعْدِل َمؼْ  َناَدَة ِم َماِم َأْحَؿَد الز  اِوي َطـْاُف -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -ُبقَلٌة فِل اْلَحِدنِث ِطـَْد اإْلِ ، َفَؽْقَػ؟ َوالارَّ

َٓ َنُؽقُن َمْذَهَبُف َبؾ َما َرَواُه َجَؿاَطٌة بِِخاَلفِِف َأْوَلك  ."ثَِؼٌة، َخبِقٌر بَِؿا َرَواُه، َوِققَؾ: 

│ 
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كؼؾ  عـف مسللتان: الحدى الؿسللتقـ كؼؾفاا هذه مسللة مشفقرة جًدا يف قضقةش  ن  حؿد 

 عـف فرٌدش والؿسللة الثاكقة كؼؾفا عـف جؿاعةش ففـا عـدكا مسللتان فقفا:

كؼقل: الن ما كؼؾف الػرد وما كؼؾف الجؿاعةش كء الؼقلقـ ماذهٌ  ٕحؿادش  :الؿسللة إولك

فقؽقن ٕحؿد رواحتان يف الؿسللةش لؽـ  ي الرواحتقـ  رجح؟ الذي عؾقف عاماة فؼفاا  الؿاذه  

الرتجقح اؼقل إكثرش ما كؼقل: عامش كؼقل: كثقر مـ عؾؿا  الؿذه   نؿ حؼقلاقن: كلخاذ اؼاقل 

ئًؿاا حرجحاقنش قاالقا: ورواه الجؿاعاةش ورواه الجؿاعاةش  ي: إكثارش إكثر4 لاذلؽ تجادهؿ دا

وققؾ: الذا كان الراوي فرًدا واحًدا ثؼًة معروًفاش فنكف حمخذ اؼقلف4 ٕن هذا ماـ اااب زحاادة الثؼاةش 

 كؼؾ ذلؽ ااـ حؿدان.

ـش وتحؼقؼ الؿذه   كـا كلخذ القرهبؿا دلقًءش كؿا قؾـا: لق كان الرواحتاان كؼؾتاا ماـ فاردح 

فء كرجح االؽثرة الٓ عـد فؼد الدلقؾش كرجح االدلقؾ فنذا ُفؼد الدلقؾ رجحـاا ااالؽثرةش و غؾا  

 فؼفا  إصحاب حرجحقن االؽثرة ٓ اآكػراد.

ـْ كِْساَبتِِف إَلاك اْلَجَؿاَطاةِ " َنَّ كِْسَبَة اْلَخَطالِ إَلاك اْلَقاِحاِد َأْوَلاك ِما
ِٕ ُل َوَصاِحُبُف   َواْخَتاَرُه اْلَخالَّ

ـْ َذلَِؽ َخَطُل اْلَجَؿاَطاِة َوَأْصَؾَؼُفَؿاا فِال َٓ َنْؾَزُم ِم َحاُد اْلَؿْجِؾِس، ُقْؾت: َوَهَذا َ ِعقٌػ َو َْصُؾ: ات  ْٕ  َوا

 ."اْلُػُروعِ 

│ 

ُل َوَصاااِحُبفُ ""هااذه الؿسااللة حؼااقل:  ش لؿاااذا الخااءل وصاااحبف اختااارا؟ "َواْخَتاااَرُه اْلَخااالَّ

طرحؼة الخءل وصاحبف وهق  ااق اؽار عباد العزحازش  نؿاا كثقاًرا الذا وجادا مساللًة تػارد هباا  حاد 
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الرواةش قالقا: الن الؿاذه  إولش و ن ماا اكػارد ااف فاءٌن رجاع عـاف اإلمام/ حؿاد تاارًةش وتاارٌة 

 ـبؾ اـ السحاث.حؼقلقن: ما اكػرد اف فءٌن غؾطش مثؾؿا ما حؼقلقن عـ ح

فنن حـبؾ اـ السحاث كان حـػرد عـ اإلمام/ حؿد وهق ااـ  خقفش كان حـػارد عـاف اؽثقاٍر  

مـ الؿسائؾ ٓ حروحفا عـ غقارهش فؽاان الخاءل وصااحبف كثقاًرا ماا حاردان رواحاة حـباؾ4 لؽاقن 

ُل َوَصااِحُبفُ ""حـبؾ اكػارد عاـ اااقل  صاحاب  حؿاد4 ولاذلؽ قاال:  اساتؼرا   "َواْخَتااَرُه اْلَخاالَّ

 لؿـفجفؿا.

َْصاُؾ  "قال:  ْٕ ـْ كِْساَبتِِف إَلاك اْلَجَؿاَطاِة، َوا َنَّ كِْسَبَة اْلَخَطلِ إَلاك اْلَقاِحاِد َأْوَلاك ِما
ش ماا زال "ِٕ

َحاُد اْلَؿْجِؾسِ " الؽءم متصًء لؾخءلش  و تعرحػ ققل الخءلش يف إققالش قاال  "وإصؾ: ات 

ـْ َذلِاَؽ َخَطاُل اْلَجَؿاَطاةِ " :الؿرداوي َٓ َنْؾَزُم ِما  ي: ٓ حؾازم ماـ قباقل ، "ُقْؾت: َوَهَذا َ ِعقٌػ، َو

رواحة الـؼؾ القاحد  ن حخط  الجؿاعة4 ٕن  حؿاد قاد حؽاقن قالفاا يف مق اعقـش ويف محؾاقـش 

كعااؿ إصااؾ اتحاااد الؿجؾااسش لؽااـ هـاااك احتؿااال حؽااقن قااد قالفااا يف مق ااعقـش فـؼااقل: النااا 

 .ش ولؽـ الصحقح  كف ما ُذكر"َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل اْلُػُروعِ " حتان4 ولذلؽ قال:روا

، َواْلُػارُ " ـِ َطااَنَتْق وِع، َوَما َدلَّ َطَؾْقِف َكاَلُمُف: َفُفَق َمْذَهُبُف، إْن َلْؿ ُنَعاِرْ ُف َأْقَقى ِمـُْف َقاَلُف فِل الر 

 ."َواَداِب اْلُؿْػتِل

│ 

ض صاقغ اإلماا  والتـبقافش فؼاال: الن ماا ُفِفاؿ ماـ كاءم  حؿاد اد  حتؽؾؿ الؿصـِّػ عـ اع

االظاهر  و االغؿا  والتـبقف واإلأارة فنكف حؽقن مذهًبا لفش لؽـ هـاك ققد مفؿش  أاار لفاذا الؼقاد 
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ش فانن عار اف ماا هاق "إْن َلْؿ ُنَعاِرْ ُف ما هق َأْقَقى ِمـْفُ "يف الرعاحة والػروع وآداب الؿػتلش قال: 

ًٓ قبااؾ قؾقااؾ لاابعض  قااقى مـااف  ل غقـااا هااذا الػفااؿ مااـ كااص اإلمام/ حؿاادش و اارا  لؽااؿ مثااا

الؿسااائؾش طبًعااا اااد  هـااا اؿعرفااة كقػقااة اسااتثؿار وففااؿ كصااقص اإلمام/ حؿاادش فاالورد اعااض 

 الـصقص عـ اإلمام/ حؿدش وكقػ استثؿرها  صحااف؟

َٓ َنْصااُؾُح، َأْو اْسااَتْؼَبَحُف، أَ " َٓ َنـَْبِغاال، َأْو  َٓ َأَراُه لِؾتَّْحاارِنِؿ، َقاَلااُف َوَقْقُلااُف:  ْو ُهااَق َقبِااقٌح، َأْو 

َْصَحاُب  ْٕ  ."ا

│ 

 

حعـل: هذا الصقغ الن جا ت عـ  حؿد يف مسللةش فؼال: ٓ حـبغل فعؾ كذاش  و ٓ حصاؾحش 

  و استؼبح كذاش  و هق قبقحش  و ٓ  رى فعؾ كذاش ففذا حدل عؾك  كف لؾتحرحؿ.

َْصَحاُب " ْٕ ُف ُنْسَتَحبُّ فَِراُق َرْقرِ اْلَعِػقَػةِ َقاَل ش َقاَلُف ا  ."فِل اْلُػُروِع: َوَقْد َذَكُروا َأكَّ

│ 

هذا مثال ٕن  حؿد سئؾ عـ مسللٍةش وهق مسللة الؿر ة الذا تزوج  امر ًة غقر عػقػة االن 

وقع  يف الزكاش فؼال لؿا سئؾ عـ المساكفاش قال: ٓ  راهش فؼقلف: ٓ  راه ظاهره حدل عؾاك مااذا؟ 

ف حج  مػارقتفا وححرم المساكفاش وهذا الذي ففؿف الشاقم/تؼل الادحـش فاختاار الشاقم/تؼل  ك
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الاادحـ  كااف ححاارم عؾااك الؿسااؾؿ الذا زكاا  امر تااف  ن حؿسااؽفاش اظاااهر الؼاارآن وهااق ظاااهر كااص 

 اإلمام/ حؿد.

لؽااـ إصااحاب  خااذوا  كااف اسااتحبفش وهااق الؿشاافقر الؿااذه  عـااد الؿتاالخرحـش  كااف  

لعػقػاة ولاقس اقاجا ش ماع  ن لاق  ردكاا  ن كطباؼ الـصاقصش  و الؼقاعاد حستح  مػارقة غقر ا

عؾك كصقص  حؿد وجادكا  كاف حجا  مػارقتفاا وححارم المسااكفاش الًذا فؼقلاف يف الػاروعش معـاك 

ذلؽ  كف حؽاحٌة لؼقٍل آخر يف الؿذه ش  كف الذا قال: ٓ حـبغل  و كحق ذلؽ مـ العبارات اكف لاقس 

 ش ولؽـ الؿعتؿد إول.لؾتحرحؿش والكؿا حؽقن لؾؽراهة

ُف ُنْساَتَحبُّ فِاَراُق َرْقارِ اْلَعِػقَػاةِ " َمااِم َأْحَؿاَد ش َوَقْد َذَكُروا َأكَّ اقا بَِؼاْقِل اإْلِ َرِ اَل اهللُ -َواْحَتجُّ

ااِم، َوا-َطـْفُ  َٓ َنـَْبِغل َأْن ُنْؿِسَؽَفا، َوَسَلَلُف َأُبق َصالٍِب: ُنَصاؾ ل إَلاك اْلَؼْبارِ، َواْلَحؿَّ  : َٓ ؟ َقااَل:  ْلُحاش 

ـْ َقَرَأ فِال  َٓ ُنَصؾ  إَلْقِف، ُقْؾت: َفنِْن َكاَن؟ َقاَل: َنْجِزنِف، َوَكَؼَؾ َأُبق َصالٍِب فِقَؿ َْرَباِع َنـَْبِغل َأْن َنُؽقَن  ْٕ ا

ـِ  َٓ َنـَْبِغل َأْن َنْػَعَؾ، َوَقاَل فِل ِرَواَنِة اْلَحَس َفا بِاْلَحْؿِد َوُسقَرٍة؟ َقاَل:  َمااِم َوفِال  ُكؾ  اٍن فِل اإْلِ ـِ َحسَّ ْب

َٓ َنـَْبِغل َذلَِؽ  َِخقَرِة:  ْٕ ُل فِل ا َْوَلك َوُنَطق  ْٕ  ."ا

│ 

 هذا  مثؾة لؾؿسالة السااؼةش كعؿ.

َماُم َأْحَؿُد " ـَِّة َقاَل فِل اْلُػرُ  -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -َقاَل اْلَؼاِ ل: َكرَِه اإْلِ وِع: َذلَِؽ، لُِؿَخاَلَػتِِف لِؾسُّ

 ."َفَدلَّ َطَؾك ِخاَلٍف 
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│ 

كعؿ هذه  مثؾة كؾفا السااؼة عؾك مسائؾ قال فقفا  حؿد: ٓ حـبغالش وحؿؾاف الػؼفاا  عؾاك 

 الؽراهةش وفقفا تػصقؾش يف كؾ مسللة فقفا تػصقؾ لؽـ لضقؼ القق ش كعؿ.

َطاَنِة: َوإِْن َقاَل: َهَذا َحَراٌم، ُثؿَّ َقااَل: َأْكَرُهافُ " َٓ ُنْعِجُبـِال، َفَحاَراٌم، َوِققاَؾ: َوَقاَل فِل الر  ، َأْو 

 ."ُنْؽَرهُ 

│ 

كعؿش الذا قال  حؿد مرًة يف مسللة: هذا حرامش ثؿ قال:  كرهفش حراٌم  كرهفش  و قال: حراٌم 

ٓ حعجبـلش فالؿعتؿد  كف حرامش  ن هذا الحؽؿ حارامش وققاؾ: الن هاذا حادل عؾاك الؽراهاة4 ٕكاف 

 قرن الحرمة اؾػظ الؽراهةش كعؿ.

ااائُِؾ َكااَذا " َٓ َأْسَتْحِسااـُُف، َأْو َنْػَعااُؾ السَّ َٓ ُأِحبُّااُف، َأْو  َٓ ُنْعِجُبـِاال، َأْو  َوفِاال َقْقلِااِف: َأْكااَرُه، َأْو 

 ."اْحتَِقاًصا َوْجَفانِ 

│ 

 معـك ذلؽ: الذا وجدت مثؾ هذه الؿسللة فتخرج فقفا وجفقـ يف الؿذه .

َٓ  "، َأْو "َأْكاااَرُه َكاااَذ "َوَأْصَؾَؼُفَؿاااا فِااال اْلُػاااُروِع َوَأْصَؾَؼُفَؿاااا فِااال اَداِب اْلُؿْػتِااال، فِااال "

َطاَناِة اْلُؽْباَرى، َواْلَحااِوي، فِال َرْقارِ َقْقلِاِف: "ُنْعِجُبـِل َماُف فِال الر  َنْػَعاُؾ "، َأَحُدُهَؿا: ُهَق لِؾتَّـِْزنِف َقدَّ

ائُِؾ َكَذا اْحتِقَ  ْغَرى فِل َقْقلِاِف: "اًصاالسَّ َطاَنِة الصُّ َمُف فِل الر  ، "َٓ ُنْعِجُبـِال"، َأْو "َأْكاَرُه َكاَذا"، َوَقدَّ
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َطاَنااِة، َواْلَحاااِوي: َوإِْن َقاااَل  ااائُِؾ َكااَذا، اْحتَِقاااًط "َوَقاااَل فِاال الر  َفُفااَق َواِجااٌب، َوِققااَؾ:  "َنْػَعااُؾ السَّ

 اْكَتَفْقا. "َمـُْدوٌب 

ـُ َحاِماٍد، فِال َقْقلِاِف:  َواْلَقْجفُ   ُل، َوَصاِحُبُف، َواْبا ُف لِؾتَّْحرِنِؿ اْخَتاَرُه اْلَخالَّ الثَّاكِل: َأنَّ َذلَِؽ ُكؾَّ

َْوَلاك الـََّظاُر "َٓ ُنْعِجُبـِل"، َأْو "َأْكَرُه َكَذا" ْٕ ، َواَداِب اْلُؿْػتِل، َواْلَحاِوي: َوا ـِ َطاَنَتْق ، َوَقاَل فِل الر 

ـِ فِل اْلُؽؾ  إَلك اْلَؼرَ   اْكَتَفَقا. "ائِ

│ 

 

وهذا هق الصحقح  كف ٓ كجازم ٓ االؽراهاة وٓ كجازم االحرماةش والكؿاا كـظار لؾؼارائـ يف 

 كؾ مسللة.

اِحقِح  "َهَذا َأْطَجُب إَلالَّ "، َأْو "ُنْعِجُبـِل"، َأْو "ُأِحبُّ َكَذا"َوَقْقُلُف: " لِؾـَّاْدِب َطَؾاك الصَّ

ـْ اْلَؿْذَهِب، َوَطَؾقْ  َْصَحاِب، َوِققَؾ: لِْؾُقُجقِب ِم ْٕ ـُ َحاِماٍد فِال َقْقلِاِف:  ِف َجَؿاِهقُر ا َأَحابُّ "اْخَتاَرُه اْب

ـُ "، َوِققَؾ: َوَكَذا َقْقُلُف: "إَللَّ َكَذا ـٌ "، َأْو "َهَذا َأْحَس  ، َقاَلُف فِل اْلُػُروِع."َحَس

َطاَنِة اْلُؽْبَرى، َواْلَحاِوي اْلَؽبِقرِ: َأنَّ َقْقَلُف   ـُ "ُقْؾت: َقَطَع فِل الر  ـٌ "َأْو  "َهَذا َأْحَسا ، "َحَسا

ـُ َشْقًئا، َأْو َقاَل  "َكُلِحبُّ َكَذا" ـُ َحاِمٍد: َأْسَتْحِس ـُ "َوَكْحِقِه، َوَقاَل اْب َفُفَق لِؾـَّاْدِب، َوإِْن  "ُهَق َحَس

 ."َفُفَق لِْؾُقُجقِب  "ـِلُنْعِجبُ "َقاَل 

│ 
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حعـل:  ن مسللًة الذا كؼؾ  عـ  حؿد وفقفا الذا سئؾ عـ ألٍ  فؼال:  ح  تركاف  و  حا  

فعؾفش  و كحق ذلؽش  و قال: حعجبـلش فؿـ إصحاب مـ حؼقل: الذا ر ى هاذا الاـص قاال: هاذا 

فاا القجاقبش حدل عؾك  كف لؾـدب فقؽقن وجًفا وٓ حؽقن رواحًة مـصقصةش ومـفؿ ماـ حػفاؿ مـ

 فقؽقن القجقب مـ كصقص  حؿد.

 ."َفُفَق لِْؾُقُجقِب  "ُنْعِجُبـِل"َوإِْن َقاَل "

│ 

 

ولذلؽ  حقاًكا قد تجد مسللًة  صؾفا  ن  حؿد قال: حعجبـال كاذاش فقاليت حااكل الؿاذه  

 فقؼقل: يف الؿسللة وجفان:

 :  نا لؾـدبش قال فءن: وهل مـصقصةش وهل مـصقص  حؿد.القجف إول

 :  ناش قؾـا: إول لؾـدبش الثاين لؾقجقبش قال فءن: وهل مـصقصة.والقجف الثاين

لؽـ إول كان حارى  ن ققلاف: حعجبـال حادل عؾاك الـادبش والثااين ، مع  ن الـص واحد 

 حرى  ن ققلف: حعجبـل حدل عؾك القجقب.

َٓ َبْلَس، لِْْلَِباَحةِ " َٓ َبْلَس، َأْو َأْرُجق َأْن  َأْخَشك، َأْو َأَخاُف َأْن َنُؽاقَن، "، َوَقْقُلُف: "َوَقْقُلُف: 

َٓ َنُؽقَن، َضاِهٌر فِل اْلَؿـْعِ   ."َأْو 

│ 
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  ي: مطؾٌؼ الؿـع حشؿؾ الؽراهة وحشؿؾ التحرحؿ.

ـُ َحاِماٍد، َواْلَؼاِ ال َقااَل فِال اَداِب " َماُه َواْخَتااَرُه اْبا ، َواْلَحااِوي، َوَقادَّ ـِ َطااَنَتْق َقاَلُف فِال الر 

َٓ َنُجقزُ الْ   اْكَتَفك. "ُؿْػتِل َواْلُؿْسَتْػتِل، َواْلُػُروِع: َفُفَق َكَقُجقُز، َأْو 

│ 

 حعـل: كلكف صرحح.

 ."َوِققَؾ: بِاْلَقْقِػ "

│ 

 ي: االققػش حعـل  كف الذا قاال: ٓ االسش  و ٓ  رجاق  ن ٓ االس ففاق كلكاف قاد تققاػ يف 

 الؿسللة.

، َأْو َأْشاـَعُ "َقاَل فِل َكْحاِقِه: َوإِْن َأَجاَب فِل َشْلٍ  ُثؿَّ " ، َفِؼقاَؾ: ُهَؿاا "َهاَذا َأْهاَقُن، َأْو َأَشادُّ

َتااَرُه ِطـَْدُه َسَقاٌ ، َواْخَتاَرُه َأُبق َبْؽرٍ َطْبُد اْلَعِزنِز، َواْلَؼاِ ل َوِققَؾ: بِااْلَػْرِق ُقْؾات: َوُهاَق الظَّااِهُر َواْخ 

َْجِقَبةِ  ْٕ ـُ َحاِمٍد فِل َتْفِذنِب ا َحاَد اْب َطاَنِة، ُقْؾت: إْن اتَّ َطاَنِة، َواْلُػُروِع، َقاَل فِل الر  ، َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل الر 

َّٓ َفاَل  َنْؼَتِضال  "َهَذا َأْشـَُع ِطـْاَد الـَّااسِ "َوِققَؾ: َقْقُلُف: ، اْلَؿْعـَك، َوَكُثَر التََّشاُبُف: َفالتَّْسِقَنُة َأْوَلك، َوإِ

 َٓ ـُ َطـْفُ "، َوَقْقُلُف: اْلَؿـَْع، َوِققَؾ:   ."َأْجُب

│ 
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هذه الذا جا  عـ اإلمام  كف قال: هذا  هقن  و  أدش هؾ حدل الذا سئؾ عاـ مساللة فلجااب 

احؽٍؿش ثؿ سئؾ عـ  خرى فؼال: هذا  أدش  و هذا  هقنش فؼقؾ: الن معـك هذا  ن الؿسللة الثاكقة 

اره  ااق اؽار عباد العزحازش وققاؾ: الن ققلاف اختا ،"ُهَؿا ِطـَْدُه َسَقا ٌ " ولذا قال: كالؿسللة إولك4

هذا  هقن و أد اػرثش فرٌث اقـفؿااش ذكار الؿصاـِّػش قاال: وهاق الظااهر ماـ دٓلاة الؾػاظ4 َٕن 

  حؿد فرث اقـفؿا اصقغة  فعؾ التػضقؾش  هقن  و  أدش  و  أـع.

ـُ َطـْافُ "َوَقْقُلُف: " ،  "َأْجُب ـِ َطااَنَتْق َماُف فِال الر  َطاَناِة لِْؾَجاَقاِز، َقدَّ َوِققاَؾ: ُنْؽاَرُه اْخَتااَرُه فِال الر 

، َوَقاااَل فِاال اْلُػااُروِع:  ـِ َْوَلااك الـََّظااُر إَلااك اْلَؼااَرائِ ْٕ ااْغَرى، َواَداِب اْلُؿْػتِاال، َوَقاااَل فِاال اْلُؽْبااَرى: ا الصُّ

ـُ َطـْااُف َمْذَهُبااُف، َوَقاَلااُف فِاال اَداِب اْلُؿْػتِاال َواْلُؿْسااَتْػتِل، َوَقاااَل فِاا َْجِقَبااِة: ُجْؿَؾااُة َوَأْجااُب ْٕ ل َتْفااِذنِب ا

ُف إَذا َقاَل  ـُ َطـْفُ "اْلَؿْذَهِب: َأكَّ َة الَّتِال َنْؼَطاُع  "َأْجُب َٓ َنْؼاَقى اْلُؼاقَّ ُف َ ِعقٌػ  ُف َمْذَهُبُف، َوَأكَّ ُف إْذٌن بَِلكَّ َفنِكَّ

دَّ  ْعَػ الَِّذي ُنقِجُب الرَّ َٓ َنْضُعُػ الضَّ  ."بَِفا َو

│ 

يف مسللة:  جبـ عـفش وهل كثقرة عـفش ُحسلل عـ مساللة فقؼاقل:  جابـ عـافش كعؿش الذا قال 

 فء حجق ش فؿـ فؼفا  الؿذه  الذا مرت عؾقف هذا:

قال: هذا حدل عؾك  كف حرى الجقازش ولؽـف الكؿا َجاُبـ  ن حجقا  فقاف ماـ اااب الاقرع ( 7 

 وآحتقاط.

 ؿ حجزم االتحرحؿ.وققؾ:  ن ققلف:  جبـ عـف  كف مـ ااب الؽراهة4 ٕكف ل( 2 
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وققؾ: وهق القجف الثالث:  كف حختؾػ مـ حال اللك حالش فء كطؾؼ حؽًؿاا كؾًقاا4 ااؾ  (4 

 كـظر اللك الؼرائـش وفّصؾ يف هتذح  إجقاة.

ويف الرااعش قال: الكف حؽقن الذا قال هاذه الؽؾؿاة الكاف الذٌن الكاف مذهباف لؽـاف  اعقػ ٓ ( 3

 لتل قبؾفاش وٓ حضعػ الضعػ الذي حرد الؿسللة.حؼقى الؼقة التل قطع هبا يف الؿسللة ا

حعـل سئؾ عـ مسللة فؼال مثًء حجقزش ثؿ سلل عاـ ثاكقاة فؼاال:  جابـ عـافش فقؼاقل:  ن  

 الثاكقة هل مذهبف مثؾ إولك تؿاًما لؽـف   عػش الدلقؾ فقف   عػ اؼؾقؾ مـ التل قبؾفا.

َتِجُد اْلَبَقاَن َطـُْف فِقِف َكافًِقا َفانِْن َوَجاْدت َطـْاُف اْلَؿْساَلَلَة َوَمَع َذلَِؽ: َفُؽؾُّ َما َأَجاَب فِقِف َفنِكَّؽ "

ـْ َرْقرِ َقْطعٍ  ِػ ِم ُف ُنْمِذُن بِالتََّققُّ َٓ َجَقاَب بِاْلَبَقاِن، َفنِكَّ  اْكَتَفك. "َو

│ 

كعؿ هذا وا ح فنن ماـ تلماؾ كصاقص عرفاةش ساقجد يف كثقار ماـ الؿساائؾ البقاان فقفاا 

 وا ًحا.

َنَّ َقاْقَل  َوَما"
ِٕ َحاَبِة: َفُفاَق َمْذَهُباُف؛  َأَجاَب فِقِف بِؽَِتاٍب َأْو ُسـٍَّة َأْو إْجَؿاٍع َأْو َقْقِل َبْعِض الصَّ

ـِ َطـْفُ  َواَنَتْق ٌة َطَؾك َأَصح  الر  َحاَبِة ِطـَْدُه ُحجَّ  ."َأَحِد الصَّ

│ 

كعؿش هذه مـ الؿسائؾ الؿفؿة يف مسائؾ اإلمام/ حؿدش كثقًرا ما ُحسلل عـ مسللة فقجق  

–َصؾَّك اهلُل َعَؾْقِف َوَسؾَّؿ -اؼال: اهللش وٓ حذكر حؽًؿاش  و حسلل يف مسللٍة وحجق  اؼال رسقل اهلل 
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صارحـ ش  و حسلل عـ مسللة فقحؽل الجؿاًعاش وقد ُكؼؾ عـ  حؿد الجؿاعات جؿعفا اعض الؿعا

 كثر مـ أخص تجاوزت الؿائةش  و حسلل عـ مساللة قاال: اااـ عؿار فقفاا كاذاش وقاد حؽاقن يف 

الؿسااللة خااءفش فـؼااقل: حقااث ساائؾ عااـ مسااللٍة فلجاااب اإحااٍة  و حاادحث  و الجؿاااٍع  و قااقل 

صحاالش فنن هذا حدل عؾك  ن هذا هق مذهبف4 ّٕن قاقل الصاحاال الاذي كؼؾاف هاق مذهبافش ٓن 

 ه حجة والكؿا كؼؾف مـ ااب الػتقى.ققل الصحاال عـد

ُف فِل ُكُتبِِف، " كَّ ـَُف، َأْو َرِ َل َسـََدُه، َأْو َدوَّ َحُف، َأْو َحسَّ ـْ ُسـٍَّة، َأْو َأَثرٍ، َأْو َصحَّ َوَلاْؿ َوَما َرَواُه ِم

َْجِقَبةِ  ْٕ َمُف فِل َتْفِذنِب ا ُه َوَلْؿ ُنْػِت بِِخاَلفِِف: َفُفَق َمْذَهُبُف َقدَّ ـِ َوَجاَزَم  َنُردَّ َطااَنَتْق َمُف فِل الر  َوَكَصَرُه َوَقدَّ

َْثاَرُم َقاَلاُف فِال اَداِب اْلؿُ  ْٕ ، َوا وِذيُّ ْػتِال بِِف فِال اْلَحااِوي اْلَؽبِقارِ َواْخَتااَرُه َطْباُد اهللِ، َوَصاالٌِح، َواْلَؿارُّ

 َواْلُؿْسَتْػتِل.

َٓ َنُؽقُن َمْذَهَبُف، َكَؿا َلْق َأْفَتاك بِِخاَلفِاِف َقْباُؾ، َأْو َبْعاُد، َوَأْصَؾَؼُفَؿاا فِال اَداِب اْلُؿْػتِال  َوِققَؾ: 

ـِ  ِحقَحْق  اْكَتَفك. "َواْلُؿْسَتْػتِل، َواْلُػُروِع َوَقاَل: َفِؾَفَذا َأْذُكُر ِرَواَنَتُف لِْؾَخَبرِ، َوإِْن َكاَن فِل الصَّ

│ 

تؽؾؿ عـ فؼففش  و كؼؾ  ثًرا كعؿش هذه مسللة يف مسللة الذا روى اإلمام/ حؿد حدحًثا ولؿ ح

ش  و سئؾ عـ حدحٍث -ر قان اهلل عؾقفؿ–ولؿ حتؽؾؿ يف فؼففش والكؿا كؼؾف و سـده عـ الصحااة 

فصححف  و حسـفش فػل هذه الحال كؼاقل: الن هاذا الحادحث الاذي رواه  و صاححف  و حساـفش 

ط الحؽاؿ مـاف مؼتضك هذا الدلقؾ هؾ حؽقن مذهًبا لاف  م ٓ؟ اشارط  ن حؽاقن مؼتضااه واساتـبا
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عؾك  صقلف الؿعتربةش كلن حؽقن مـ فحقى الخطابش  و مـ الؿػاهقؿ التال اعتؿادها  حؿاد يف 

 دٓلة إلػاظ الؿعروفة يف كت  إصقل والؿبسقطة فقف.

قال: الن كثقر مـ فؼفا  الؿذه  حارون  ن رواحاة  حؿاد لؾحادحثش  و تصاحقحف لاف حادل 

الحدحث دٓلاًة وا احةش فنكاف حؽاقن ماذهًبا ٕحؿادش عؾك احتجاجف افش فحقـئٍذ كؾ ما دل عؾقف 

وهذا هق كػسف معـك كءم الشافعل الذا صح الحدحث وهق مذهبلش فنن اإلمام صاحح الحادحث 

 و رواه اؿعـك:  كف قد اطؾع عؾقف وكؼؾفش الذ  حؿد ٓ حجقز رواحة الحادحث الؿق اقع4 ولاذا فانن 

 مسـد اإلمام/ حؿد لقس فقف  ي حدحٍث مق قع.

لؿـ عدَّ احادحث مق اقعًة  -رحؿف اهلل تعالك-كتصر الحافظ/  اق فضؾ اـ حجر وقد ا 

يف مساااـد اإلمام/ حؿااادش فاااللػ كتاًااااا مشااافقًرا ساااؿاه )الؼاااقل الؿسااادد لؾاااذب عاااـ مساااـد 

اإلمام/ حؿد(ش حقـ  ورد ااـ الجقزي يف كتااف )الؿق قعات(  حادحث يف الؿسـدش وجازم  و 

جر وقال: اؾ لقس  مق قعة4 اؾ هل دائرٌة اقـ الصاحة حؽؿ اانا مق قعةش فـػك ذلؽ ااـ ح

 و الضعػش ولقس ألٌ  عـفا مق قع4 ٕن احؿاد ٓ حجقاز رواحاة الحادحث الؿق اقع مطؾًؼاا4 

 «.مـ روى طـل حدنًثا وهق نرى أكف كذب ففق أحد الؽاذبقـ»اؾ هذا ظاهر الُسـَّةش 

الًذا الـؼؾ عـد اعضفؿ حرى  كف حؽقن كذًاا4 ولذلؽ فنن فؼفا  مذه  اإلمام/ حؿد حرون 

 ن آستـباط مـ الحادحث صاحقح ماذهٌ ش فؽاؾ ماـ اساتـبط اؼقاعاد صاحقحةش اكتبفاقا لفاذا 

الؼقاد الؿفاؿش لاقس كااؾ ماـ اساتـبطش كثقاار ماـ الـااس حسااتـبط آساتـباط الخااط ش وٓ حؽااقن 
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الؿاذه  ماا اساتـبط ماـ إحادحاث الصاحقحة التال رواهاا  حؿاد  و عالًؿاش لؽـ عؾك ققاعاد 

 صححفاش فننا تؽقن مذهًبا لف.

واعؾؿ  ن  غؾ  إحادحث التل يف الستةش وٓ  ققل: جؿقعفاش هل مروحٌة يف الؿسـد كؿا  

تعؾؿقنش لؽـف لؿ حؼصد جؿع كؾ ما فقفاش فنن يف الصحقحقـ  حادحث قؾقؾاة لقسا  يف الؿساـدش 

ك ذلؽش فنن صاح  الػروع وهق ااـ مػؾح لدقة ففؿاف ومعرفتاف الصاقل  حؿاد كاان الذا اـاً  عؾ

 ورد حدحًثا يف الػروع والن كان يف الصحقحقـش حقرد الؾػظ الذي رواه  حؿاد يف الؿساـدش وقبؾاف 

الؿجد فغـ الؿجد يف الؿـتؼك كاان حاقرد لػاظ  حؿاد يف الؿساـدش والذا قاال: الن الحادحث متػاٌؼ 

 قد رواه  حؿد والبخاري ومسؾؿ. عؾقفش فقعـل  كف

َْجِقَباِة " ْٕ َماُف فِال َتْفاِذنِب ا َوإِْن َأْفَتك بُِحْؽاٍؿ، َفااْطُترَِض َطَؾْقاِف َفَساَؽَت: َفَؾاْقَس ُرُجقًطاا َقدَّ

ـُ َحاِماٍد َوَأْصَؾَؼُفَؿاا فِا ، َوِققاَؾ: َنُؽاقُن ُرُجقًطاا اْخَتااَرُه اْبا ـِ َطااَنَتْق َمُف فِل الر  ل اْلُػاُروِع، َوَكَصَرُه َوَقدَّ

َحاَبةِ  ـْ الصَّ  ."َواَداِب اْلُؿْػتِل َواْلُؿْسَتْػتِل َوإِْن َذَكَر َط

│ 

مسللة معروفةش هؾ حعد رجقع  م ٓ؟ والؿعتؿد اكف لقس رجقًعاش و رب ااـ حامد  هذه

يف هتذح  إجقاة  مثؾًة لؿسائؾ سئؾ عـفا  حؿد فلفتكش ثؿ اعرتض عؾقاف يف االي دلقاٍؾ  و االي 

 ققل فسؽ ش قد حؽقن سؽقتف ترًكا لؾؿرا ش وقد حؽقن رجقًعا.

َحاَبِة فِل َمْسلَ " ـْ الصَّ ـْ كَِتااٍب َأْو ُساـٍَّة َأْو إْجَؿااٍع، َوإِْن َذَكَر َط ، َفَؿْذَهُبُف َأْقَرُبُفَؿا ِم ـِ َلٍة َقْقَلْق

َْجِقَباِة، َوَكَصا ْٕ َمُف فِل َتْفِذنِب ا ْح َأَحَدُهَؿا َوَلْؿ َنْخَتْرُه َقدَّ ، إَذا َلْؿ ُنَرج  َٓ َؾُفَؿا َأْو  َماُف َسَقاٌ  َطؾَّ َرُه َوَقدَّ



 

  

192 

 

 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

، َوالْ  ـِ َطاَنَتْق ـْ فِل الر  َٓ َمْذَهَب َلُف ِمـُْفَؿا َطْقـًا، َكَؿاا َلاْق َحَؽاُهَؿاا َطا َحاِوي اْلَؽبِقرِ، والػروع َوِققَؾ: 

ََحِدِهَؿا بَِؿا َذَكَر لَِجَقاِز إْحَداِث َقْقٍل َثالِاٍث ُنَخاالُِػ الصاحابة،  ِٕ َة  َٓ َمِزنَّ ـْ بعدهؿ، َو ـَ َفَؿ التَّابِِعق

َطاَنِة َوِققَؾ   .": بِاْلَقْقِػ َقاَلُف فِل الر 

│ 

 -ر اقان اهلل عؾاقفؿ–معـك هذا الؽءم:  ن  حؿد الذا كؼؾ يف مساللة الخاءف لؾصاحااة 

 يف مسللة ققلقـش فنن فقفا ثءثة  وجف:

:  ن مذهباف  حاد هاذه إقاقال اشارط  ن حؽاقن إقاقى دلاقًءش فـبحاث يف القجف إول

الثءثةش فـختار مـفا إقاقى دلاقًء4 ٕكاف  إدلة وكختار مـ هذه إققال التل حؽاها الؼقلقـ  و

 عـدما حؽاها حدل عؾك  ن واحًدا مـفا هق الؿعتؿدش فـبحث  ققاها دلقًء فـؼقل: هق مذهبف.

وققؾ: اؾ الن هذه إققال التل حؽاها لقس  واحًدا مـفاا هاق مذهباف4 ٕكاف  القجف الثاين:

 لؿ ححؽف اختصاًرا. قد حؽقن مـ ااب الـؼؾ فؼطش وقد حقجد ققٌل ثالث ولؽـ

: وققؾ: كحؽؿ الن هذه الؿسللة كؿسائؾ التل تققػ فقفا  حؿدش اـااً  عؾقاف القجف الثالث

 فـؼقل:  ن كؾ ققٍل مـ إققال التل حؽاها تعد ققٌل لفا مـ ااب اإلما ش كعؿ.

َؾ َأَحَدُهَؿا"  ."َوإِْن َطؾَّ

│ 

  ي:  حد الؼقلقـ التل كؼؾفا.
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َخرَ "  ْٔ ـَ ا  ."َواْسَتْحَس

│ 

 الن قال: هق حسـ.

ـْ َبْعَدُهؿْ "  ـَ َفَؿ  ."َأْو َفَعَؾُفَؿا فِل َأْقَقاِل التَّابِِعق

│ 

 حعـل: الذا كؼؾ ققلقـ لؾتااعقـ فعؾؾ  حد الؼقلقـ  و استحسـ أخر.

، َواْلَحاِوي " ـِ َطاَنَتْق ُفَؿا َمْذَهُبُف؟ فِقِف َوْجَفاِن، َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل الر  ُقْؾت:  اْلَؽبِقرِ، َواْلُػُروِع،َفَلنُّ

 َٓ ـْ َتْعِؾقِؾ اْلَؼْقِل َأْن َنُؽقَن َقْد َأَخَذ بِِف، َو َٓ َنْؾَزُم ِم َقاُب َأنَّ الَِّذي اْسَتْحَسـَُف َمْذَهُبُف، َو  َنُدلُّ َطَؾْقِف الصَّ

ـُ َحامِ  َمُف، َوَقاَل: اْخَتاَرُه اْب ـْ الثَّاكِل فِقِف ُبْعٌد ُثؿَّ َوَجْدتف فِل اَداِب اْلُؿْػتِل َقدَّ  ."ٍد َوَقاَل َط

│ 

 كعؿش هذا وا ح.

ـَ َأَحَدُهَؿا"  ."َوإِْن َحسَّ

│ 

حعـل حؼقل:  ن التػرحؼ اقـ الذا عؾؾ الحؽؿ واقـ الذا استحسـفش فآستحساان حادل عؾاك 

ا مجرد التعؾقؾ فنكف ٓ حدل عؾك اختقاره لفش فقؽاقن لؾؿساللة ثء ثاة  نؿ اختاروا هذا الؼقلش و مَّ

  وجف.
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ًٓ َواِحًدا َجَزَم بِِف فِل اْلُػُروِع، َوَرْقرِهِ " َؾُف: َفُفَق َمْذَهُبُف َقْق ـَ َأَحَدُهَؿا َأْو َطؾَّ  ."َوإِْن َحسَّ

│ 

 اؿعـك:  كف حسـ  حد الؼقلقـش والثاين لؿ حعؾؾف.

َع َطَؾْقاِف: َفُفاَق َمْذَهُباُف " َٓ َوإِْن َأَطاَد ِذْكَر َأَحاَدُهَؿا، َأْو َفارَّ َماُف فِال اَداِب اْلُؿْػتِال، َوِققاَؾ:  َقدَّ

ـُ َحْؿاَداَن فِال اَداِب اْلُؿْػتِال، َوَأْصَؾَؼفُ  َحُف، َأْو ُنْػتَِل بِاِف َواْخَتااَرُه اْبا َّٓ َأْن ُنَرج  َؿاا فِال َنُؽقُن َمْذَهَبُف إ

َع َطَؾك َأَحِدِهَؿا  ."اْلُػُروِع فِقَؿا إَذا َفرَّ

│ 

 ؽؿ ااتداً ش وهل  ن التػرحع الكؿا حؼقل عؾك الؼقل الراجح.هذه الؿسللة التل ذكرت ل

اُة فِال َمَساائَِؾ ُأَخاَر، " اٍة، َفُقِجاَدْت تِْؾاَؽ اْلِعؾَّ َؾاُف بِِعؾَّ َوإِْن َكصَّ فِل َمْساَلَلٍة َطَؾاك ُحْؽاٍؿ، َوَطؾَّ

َمُف فِل ال َؾِة َقدَّ َطاَناِة: َساَقاٌ  َفَؿْذَهُبُف فِل تِْؾَؽ اْلَؿَسائِِؾ َكاْلَؿْسَلَلِة اْلُؿَعؾَّ َطاَنِة، والػروع، َقاَل فِال الر  ر 

 َٓ َٓ َكَؿا َسَبَؼ اْكَتَفك، َوِققَؾ:  ِة َأْو   ."ُقْؾـَا بَِتْخِصقِص اْلِعؾَّ

│ 

ٕكَّف الذا كص عؾك مسللة وعؾؾفاش ففذا تصرحٌح مـف لؾعؾةش فحقـئٍذ حؼاس عؾقفش طبًعا وماـ 

 ى ولقس  تؾؽ.قال: ٓش فقؼقل: ححتؿؾ  ن تؽقن العؾة  خر

، -َصاؾَّك اهللُ َطَؾْقاِف َوَساؾَّؿَ -َوإِْن ُكِؼَؾ َطـُْف فِل َمْسَلَلٍة ِرَواَنَتااِن، َدلِقاُؾ َأَحاِدِهَؿا َقاْقُل الـَّبِال  "

ٌة َنُخصُّ بِاِف اْلُعُؿاقَم َفَلنُُّفَؿا ، َوُقْؾـَا: ُهَق ُحجَّ َحابِل  َوُهَق َأَخصُّ ُْخَرى: َقْقُل الصَّ ْٕ ا َمْذَهُباُف؟ َوَدلِقُؾ ا
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، ُقْؾات: َوُهاَق -َصاؾَّك اهللُ َطَؾْقاِف َوَساؾَّؿَ -فِقِف َوْجَفاِن: َأَحُدُهَؿا: َمْذَهُباُف َماا َكااَن َدلِقُؾاُف َقاْقَل الـَّبِال  

َْجِقَبِة َوَكَصَرُه فِل اَداِب اْلُؿْػتِل. ْٕ َمُف فِل َتْفِذنِب ا َقاُب َوَقدَّ  الصَّ

، َواْلَحااِوي  َوِققَؾ: َمْذَهُباُف َقاْقُل " ـِ َطااَنَتْق َم َوَأْصَؾَؼُفَؿاا فِال الر  ، َواْلَحاَلاُة َماا َتَؼادَّ اَحابِل  الصَّ

ـَ  -َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -اْلَؽبِقرِ َوإِْن َكاَن َقْقُل الـَّبِل   ُفَؿا، َأْو َأْحَقَصُفَؿا: َتَعقَّ  ."َأَخصَّ

│ 

ف كؼاؾ عـاف مساللتانش مارًة  فتاك اظااهر الحادحثش كعؿش ما معـك هذا الؽءم؟ حؼقل: لق  كا

ومرًة  فتك االصحاالش وكاكا الحؽؿاان مختؾػاانش وكاكاا الحؽؿاان مختؾػاقـ ماـ جفاة العؿاقم 

 والخصقص  و اإلطءث والتؼققدش فـؼقل: لف حالتان:

ا  ن حؽقن الحدحث وهق العام الذي  فتك اف يف الرواحة إولكش وققل الصاحاال هاق  - المَّ

الؿؼقدش ففؾ حؽقن ققل الصحاال مخصًصا لؾعؿقم  م كعؿؾ االحادحث عؾاك الطءقاف؟  الخاص

 وقد ففؿف  حؿد مرًة عؾك اإلطءثش هذا الؽءم فقف القجفقـ إولقـ.

ا الذا كان العؽس فؿرة  فتاك االحادحث الؿؼقادش ومارة  فتاك االصاحاال الؿطؾاؼ  و  - والمَّ

حث الؿؼقاد4 ٕن قاقل الصاحاال حخاص العؿاقم العامش فنكـاا حقـئاٍذ كؼاقل: تعاقـ العؿاؾ االحاد

ش  ي: تعاقـ العؿاؾ "تعاقـ"وحؼقد الؿطؾؼش وٓ حعؿاؿ الخااص  و حطؾاؼ الؿؼقاد4 ولاذلؽ قاال: 

االؼقل الذي ذه  فقف لؾحدحثش وحقـئٍذ كؼقل:  ن الؼقل الاذي  خاذ ااف قاقل الصاحاال مطؾاٌؼ 

 فقؾزم تؼققده.
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اَحابِ " اَدُه َوإِْن َواَفَؼ َأَحُدُهَؿا َقْقَل الصَّ : ُاْطُتادَّ بِاِف إًذا َوِققاَؾ: َوَطضَّ َخاُر َقاْقَل التَّاابِِعل  ْٔ ، َوا ل 

، َواَداِب اْلُؿْػتِل ـِ َطاَنَتْق  ."ُطُؿقُم كَِتاٍب، َأْو ُسـٍَّة َأْو َأَثرٍ َفَقْجَفاِن َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل الر 

│ 

الٓ  كاف لاقس هاق دلقؾافش كعؿ4 ٕكف ولق كان قد اعتؿد يف الؼقل الثااين عؾاك قاقل التاااعلش 

والكؿا دلقؾف يف الحؼقؼة هق الؿعـاك والؼقااسش والكؿاا ذكاره ماـ اااب ذكار حؽاؿ الخاءف فؼاط4 

ش  ي: ققل التااعلش واعضفؿ قال: ٓ ُاّد  ن حعضاد قاقل التاااعل عؿقًماا "ُاْطُتدَّ بِفِ  "ولذلؽ قال: 

ٓ حػتال اؼاقل التاااعقـ الٓ  ن كتاٌب وُسـَّة4 ٕنَّ ققلف مجرًدا لاقس احجاةش والؿظـاقن  ن  حؿاد 

 حؽقن قد عضده كتاًاا  و ُسـَّة.

ـْ َرْقرِهِ " ـَ َبْعَضُف: َفُفَق َمْذَهُبُف إْن َسَؽَت َط  ."َوإِْن َذَكَر اْختاَِلَف الـَّاِس َوَحسَّ

│ 

 فقؽقن مذهبفش  ي: الؿذه  الذي حسـف مـ خءف العؾؿا .

ًة َثالَِثاًة، َفاَلْفَتك  َوإِنْ " اَػ، ُثاؿَّ ُسائَِؾ َمارَّ ًة َثاكَِقاًة َفَتَققَّ ْختاَِلَف، ُثؿَّ ُسئَِؾ َمارَّ
ِ
ًة َفَذَكَر آ ُسئَِؾ َمرَّ

 ."فِقَفا: َفَالَِّذي َأْفَتك بِِف َمْذَهُبفُ 

│ 

 وأخرش والتققػ حؾتغل حقـئٍذ فء كخرج اف خءًفا.
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َنْعـِاال َبْعااَض اْلُعَؾَؿاااِ : َفَقْجَفاااِن َوَأْصَؾَؼُفَؿااا فِاال  "ُفاااَلٌن َكااَذا َقاااَل "َوإِْن َأَجاااَب بَِؼْقلِااِف: "

ا ـُ َحاِماٍد: َأكَّ َٓ َنُؽاقُن َمْذَهَباُف َواْخَتااَر اْبا ُف  ، َواْلُػُروِع، َواَداِب اْلُؿْػتِل َواْخَتاَر: َأكَّ ـِ َطاَنَتْق ُف َنُؽاقُن الر 

 ."َمْذَهَبفُ 

│ 

ذهًبا لفش قال: الن حؽاحتفش حؽاحة ققل وكاقؾ الؼقل ٓ حؾازم كعؿ الذي قال:  كف ٓ حؽقن م

 ن حؽقن متدحـًا اف وقائًء افش ومـ قال:  ن حؽقن مذهبفش قال: ٕكف الجاااة ساائٍؾ والجاااة الساائؾ 

الكؿا حؽقن االحؽؿش وما كؼؾ اسؿ فءٍن غء مـ ااب التعضقدش  و مـ الثبات هذا الؼقل قاد ُسابِؼ 

 غؾقف وكحق ذلؽ.

ُنرِناُد  "َوَلْق َقاَل َقائٌِؾ، َأْو َذَهَب َذاِهٌب إَلاك َكاَذا" "َكصَّ َطَؾك ُحْؽِؿ َمْسَلَلٍة، ُثؿَّ َقاَل  َوإِنْ "

 ."ُحْؽًؿا ُنَخالُِػ َما َكصَّ َطَؾْقِف َكاَن َمْذَهًبا

│ 

 آستثـا ش وهذا حؽقن مـ ااب آستثـا  مـ الحؽؿ الؽؾل.

ـْ َذلَِؽ َمْذَهًبا لِْْلَِماِم  َلؿْ " َوَقاْد َذَهاَب َقاْقٌم إَلاك "َأْنًضا، َكَؿا َلْق َقاال:َ  -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -َنُؽ

َطاَناِة، َواْلُػاُروِع، َواَداِب اْلُؿْػتِال، َوَرْقارِِهْؿ، "َكَذا َماُف فِال الر  ـْ َبْعاَدُه، َوَقدَّ ، َقاَلُف َأُبق اْلَخطَّاِب َوَما

ـْ ِطـِْدهِ  َوَنْحَتِؿُؾ  َطاَنِة ِم  ."َأْن َنُؽقَن َمْذَهًبا َلُف، َذَكَرُه فِل الر 

│ 
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 ش فقؽقن لف يف الؿسللة ققٓن."ونحتؿؾ أن نؽقن مذهًبا لف"فنذا قال: 

فٌ "  ."ُقْؾت: َوُهَق ُمَتَقج 

│ 

 كعؿ4 ٕكف ققى دلقؾفش  ما إول فجزم اف.

ـِ "َكَؼْقلِِف: "  ."َنْحَتِؿُؾ َقْقَلْق

│ 

 كتصرحح اؼقلف الن هذا الجقاب ححتؿؾ ققلقـ. ي: 

َمامُ "  ."َقاَل فِل اْلُػُروِع: َوَقْد َأَجاَب اإْلِ

│ 

 وهذا مثال عؾك ما سبؼ.

َمااُم/ َأْحَؿاُد " فِقَؿاا إَذا َسااَفَر َبْعاَد ُدُخاقِل اْلَقْقاِت: َهاْؾ  -َرِ اَل اهللُ َطـْافُ -َوَقْد َأَجاَب اإْلِ

ـِ َنْؼُصُر؟ َوفِل َرْقرِ َمْقِ    ."ٍع بِِؿْثِؾ َهَذا، َوَأْثَبَت اْلَؼاِ ل َوَرْقُرُه: ِرَواَنَتْق

│ 

حعـل سئؾ هؾ الذا سافر اعد دخاقل الققا ش حعـال خارج ماـ البؾاد اعاد دخاقل الققا ش 

وصءها اعد خروجف ماـ البؾادش هاؾ حؼصار  م ٓ؟ فؼاال: حؼصار والن ققاؾ:  كاف حؼصار  و ذها  
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

ماا قاال  حؿادش ففاذا حادل عؾاك  ن لاف وجفاقـ يف هاذه ذاهًبا اللك ذلؽش حؼصرش فء الس  و كحق 

 الؿسللةش  و ققلقـ لفذه الؿسللة.

، َوَهْؾ ُنْجَعُؾ فِْعُؾُف، َأْو َمْػُفقُم َكاَلِمِف َمْذَهًبا َلُف؟" ـِ  ."َوَأْثَبَت اْلَؼاِ ل َوَرْقُرُه: ِرَواَنَتْق

│ 

م ٓ؟ وكاذلؽ هذه مـ الؿسائؾ الؿفؿاةش وهاق فعاؾ اإلمام/ حؿاد هاؾ هاق ماذهٌ  لاف  

مػفقم كءمفش والؿػفقم غقار ظااهر4 ااؾ هاق   اعػش الؿػفاقم وهاق الؿساؽقت عـافش فقعطاك 

 الؿسؽقت عـف حؽؿ مخالًػا لحؽؿ الؿـطقثش هؾ حؽقن مذهًبا  م ٓ؟ قال: فقف وجفان.

، َواَداِب اْلُؿْػتِال، َوُأُصاقِل "قال:  ـِ َطاَنَتْق ، َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِل الر  ـِ ـِ ُمْػِؾاٍح، َقااَل َطَؾك َوْجَفْق اْبا

َمُف ُهَق، َوَردَّ َرْقَرهُ  ُة َأْصَحابِـَا َنُؼقُلقَن: إنَّ فِْعَؾُف َمْذَهٌب َلُف، َوَقدَّ َْجِقَبِة: َطامَّ ْٕ  ."فِل َتْفِذنِب ا

│ 

  ي: غقره مـ إققال.

ـُ َحاِمٍد، َوإِْبَراِهق" ، َواْب : َأنَّ َمْػُفاقَم َكاَلِماِف َقاَل فِل اَداِب اْلُؿْػتِل: اْخَتاَر اْلِخَرِقلُّ ُؿ اْلَحْربِلُّ

 ."َمْذَهُبُف 

│ 

مع  ن الاراهقؿ الحرال لقس مـ رواة عاـ  حؿادش والكؿاا هاق متالخر لاف تعاالقؼ مقجاقدة4 

 ولذلؽ  خر اسؿف لتلخر زماكف.
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َٓ َنُؽقُن َمْذَهَبُف، َفنِْن َجَعْؾـَاا اْلَؿْػُفاقَم َماْذهَ  " ُف  ًبا َلاُف، َفاـَصَّ فِال َمْساَلَلٍة َواْخَتاَر َأُبق َبْؽرٍ: َأكَّ

 ."َطَؾك ِخاَلِف اْلَؿْػُفقِم: َبَطَؾ 

│ 

  ي: اطؾ الؿػفقم ٕكف  عقػ وٓ تخرج.

َل َقْقَلْقاِف فِال َمْساَلَلٍة َواِحاَدةٍ " ، إْن َجَعْؾـَاا َأوَّ ـِ َٓ َنْبُطُؾ، َفَتِصقُر اْلَؿْسَلَلُة َطَؾاك ِرَواَنَتاْق  َوِققَؾ: 

 ."َمْذَهًبا َلفُ 

│ 

 وهذه تؼدم التخرحج عؾقفا.

اِف فِال " ـْ َرْأنِاِف: َكـَص  ـْ َأْصَحابِِف َوُرَواتِِف فِل َتْػِسقرِ َمْذَهبِِف، َوإِْخَبااُرُهْؿ َطا َوِصقَغُة اْلَقاِحِد ِم

 ."َوْجفٍ 

│ 

حعـل  حقاًكا اعض  صحااف وهذا كثقر عـد الخءل االذاتش  كف حؼقل: مذه   حؿد كذاش 

مـ  صحاب  حؿد حػفؿ مـ مذه   حؿد أل ش ٓ ححؽل كصف وغـؿاا  فقؽقن الراوي الؿباأر

ححؽل مذهبفش هؾ حؽقن ذلؽ اؿـاسبة الـص عـ  حؿد  م ٓ؟ قال: الكف يف الحادى الاقجفقـ الكاف 

 كـص  حؿد قالف يف الرعاحتقـ.
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 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َْجِقَبِة: إ" ْٕ ، َقاَل فِل َتْفِذنِب ا ََصح  ْٕ ـَ َأْصاَحاُب َأبِال َقاَل فِل اْلُػُروِع: ُهَق َمْذَهُبُف فِل ا َذا َباقَّ

َقْقَلُف بَِتْػِسقرِ َجَقاٍب َلُف، َأْو َكَسُبقا إَلْقِف َبَقاَن َحدٍّ فِل ُسَماٍل: َفُفاَق َمـُْساقٌب  -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -َطْبِد اهللِ 

ِف، َوَكَصَرُه، َقا ـُ َحاِماٍد، إَلْقِف، َوَمـُقٌط بِِف، َوإَِلْقِف ُنْعَزى، َوُهَق بَِؿَثاَبِة َكص  َل فِل اَداِب اْلُؿْػتِل: اْخَتاَرُه اْب

 ."َوَرْقُرهُ 

ـْ َأْصاَحابِـَا: " َػٌة ِم
ـُ َحاِمٍد: َوَخاَلَػـَا فِل َذلَِؽ َصائِ ، َوَرْقرِِه، َقاَل اْب َوُهَق ِقَقاُس َقْقِل اْلِخَرِقل 

ِل، َوَأبِل َبْؽرٍ َطْبُد اْلَعِزنزِ   ."ِمْثُؾ اْلَخالَّ

│ 

ل و اا اؽار عباد العزحاز ٓ حارون تػساقر الاراوي عاـ اإلمام/ حؿاد ماذهًبا  ي فنن الخء

 ٕحؿدش والكؿا حـسبقكف اػفؿفش فقؼقلقن: قال الخءل كذاش قال ااـ هاكٍ  كذاش وهؽذا.

 َتـْبِقٌف:

َماااِم/ َأْحَؿااَد  ـْ اإْلِ ااَقُغ َواْلَؿَسااائُِؾ الَّتِاال َوَرَدْت َطاا َوَمااا َقاَلااُف ، -َرِ ااَل اهللُ َطـْاافُ -َهااِذِه الص 

ـِ َحاِماٍد، َمْبُساقٌط بَِلْمثَِؾاٍة كَ  ْبا
ِ
َْجِقَباِة ٓ ْٕ َفا َأْو َرالِبَِفا َمْذُكقٌر فِال َتْفاِذنِب ا َْصَحاُب فِقَفا ُكؾ  ْٕ ثِقاَرٍة ا

َم، َتَرْكـَا َم، َوَلُف فِقَفا َأْنًضا َأْشَقاُ  َكثِقَرٌة َرْقُر َماا َتَؼادَّ ا َتَؼدَّ ا ِذْكَرَهاا لِْْلَِصاَلاِة، َوَماْذُكقٌر لُِؽؾ  َمْسَلَلٍة ِمؿَّ

ْغَرى، َواْلَحاِوي اْلَؽبِقرِ  َطاَنِة الصُّ َطاَنِة اْلُؽْبَرى، َوَبْعُضُف فِل الر   ."َأْنًضا فِل اَداِب اْلُؿْػتِل، َوالر 

│ 



 

  

202 
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كعؿ هذا التـبقف مـ الؿصـِّػ حبقـ لـا الؿرجع الذي رجع اللقف يف التػاساقر الساااؼةش وذكار 

اللك خؿسة كت : ]هتذح  إجقاة ٓاـ حامد وهق مطبقعش وآداب الؿػتل والؿستػتل  كف رجع 

ٓاـ حؿدان وهق مطباقعش والرعاحاة الؽاربى ومقجاقٌد  جازا  مـفااش ولاؿ تطباع اعادش والرعاحاة 

الصغرى وهل مطبقعاةش والحااوي الؽبقار  حًضاا مطباقع[ش وهاق تؾخاقص لؿاا يف هاذه الؽتا ش 

 .وزحاداٍت حسقرة مـ ااـ مػؾح

َمااِم/ َأْحَؿاَد " ـْ اإْلِ َم ِذْكاُرُه: ُهاَق اْلاَقاِرُد َطا ، َوَبِؼاَل -َرِ اَل اهللُ َطـْافُ -َفْصٌؾ َهَذا الَِّذي َتَؼدَّ

ـْ َأْصَحابِِف.  اْلَقاِرُد َط

│ 

 كؽقن فقؿا سبؼ  نقـا أقئقـ:

 يف الؿؼدمةش عرفـا عـد تعارض الؿذه  كقػ كػعؾ؟ - 

خاتؿة الؽتاب تؽؾؿ الؿصـِّػ عـ كصقص  حؿدش كقاػ كػفاؿ دٓئؾفاا؟ وكقاػ  ويف - 

 حستـبط الالحؽام مـفا؟ وما هق مذه   حؿد؟

اد  يف صػحًة تؼرحًبا ااققة عـادكاش يف قضاقة الحادحث عؿاا جاا  عاـ  صاحاب  حؿاد ماـ  

  لػاظش يف حؽاحة الؿاذه  كقاػ كػفؿفاا؟ وهاذه ماـ  هاؿ الؼقاعاد4 ولاذلؽ  كاا اساتعجؾ  يف

السااااؼ4 لؽاال كصااؾ لفااذه الجؿؾااةش وهااذه الجؿااؾ  هؿفااا وراؿااا كؼااػ عـاادها الذا اكتفاا  هااذه 

 الصػحة لضقؼ القق .
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ا َتْخرِنٌج " ا اْحتَِؿاٌل، َوإِمَّ ا َوْجٌف، َوإِمَّ َْصَحاِب: إمَّ ْٕ ـْ ا  ."َواْطَؾْؿ َأنَّ اْلَقاِرَد َط

│ 

جًفاااش وتااارًة تسااؿك حؼااقل الشااقم: الن إقااقال التاال حؼقلفااا إصااحاب تااارًة تسااؿك و

اا الاقارد  ش وتارًة تسؿك تخرحًجاش كؾ هذه إمقر الثءثة تساؿك مااذا؟ تساؿك قاقلش و مَّ ًٓ احتؿا

ا  ن حؽقن الماً   و ظاهًرا. اش والمَّ ا  ن حؽقن كصا  عـ اإلمام/ حؿد فنكف المَّ

 ."َوَزاَد فِل اْلُػُروِع: التَّْقِجقفَ "

│ 

مـ عـده لؿ حسابؼ اللقافش الكاف الذا ذكار مساللًة  التقجقفش ولؽـ صاح  الػروع زاد مصطؾح

 وذكر وجًفاش قال: وحتقجف كذاش ففق حؼقل: وحتقجف وصاح  غاحة الؿـتفك حؼقل: وحتجف.

ا اْلَقْجُف: َفُفَق َقْقُل "  ."َفَلمَّ

│ 

 اد  اتعرحػ  ول كقع مـ  كقاع الؿذه  هق القجف.

 ."َبْعِض َأْصَحابِِف َوَتْخرِنُجفُ "

│ 

 صحاافش حعـل لاؿ حؼؾاف اإلمام/ حؿادش ولاؿ حاتؾػظ اافش والكؿاا قالاف اعاض ققلف: هق ققل 

ا عؾك الؼقاعد  و عؾك الـصقص. "وتخرنجف" صحااف اإلمام/ حؿدش قال:    ي: اـاله لف المَّ
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(
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َماِم/َأْحَؿَد " ـْ َقَقاِطِد اإْلِ َأْو َتْعِؾقِؾاِف َأْو إنَؿائِِف َأْو َدلِقِؾاِف،  -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -إْن َكاَن َمْلُخقًذا ِم

تِفِ "  ."َأْو ِسَقاِق َكاَلِمِف َوُققَّ

│ 

اا  ن تؽاقن تخرحًجاا وهاق الؼساؿ إولش  و  حؼقل: الن هذه القجقه تـؼسؿ اللك قسؿقـش المَّ

 ن تؽقن تخرحًجا وكؼًء وهق الؼسؿ الثاينش اد  يف الؼساؿ إول: قاال: التخارحج وهاق  ن حخارج 

4 ولذلؽ قال: الن كان ملخقًذا مـ ققاعد اإلما   و الماا ه الػرع الػؼفل عؾك الؼقاعد يف الؿذه 

  و دلقؾف  و تعؾقؾفش  و سقاث كءمفش  و ققتف فنكف حسؿك تخرحًجاش والن كان..

َمااِم/ َأْحَؿاَد " ـْ ُكُصاقِص اإْلِ ًجاا ِمـَْفاا: َفِفاَل  -َرِ اَل اهللُ َطـْافُ -َوإِْن َكاَن َمْلُخقًذا ِم َوُمَخرَّ

َج  ـْ اْلَؿَسائِؾِرَواَناٌت ُمَخرَّ ـْ ُكُصقِصِف إَلك َما ُنْشبُِفَفا ِم  ."ٌة َلُف َوَمـُْؼقَلٌة ِم

│ 

حعـل: هذا الػرع الػؼفل الذا خرج مـ فارٍع فؼفال لاقس اـااً  عؾاك قاعادة والكؿاا ماـ اااب 

اا  الؼقاس والءزم فنكف حسؿك حقـئٍذ تخرحًجا وكؼًءش ففق كؼؾ الحؽؿ ماـ مساللة اللاك مساللةش و مَّ

 كف عؾك الؼاعدة.التخرحج فن

 ."إْن ُقْؾـَا َما ِققَس َطَؾك َكاَلِمفِ "

│ 
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والن قال: ففل ورواحااٌت مخرجاة لاف ومـؼقلاٌة ماـ كصقصافش ٓ ساقؿا الخاروج والـؼاؾش 

 صرح اذلؽ الطقيف يف أرح الرو ة  و مختصر الرو ة.

ـْ اْلَؿَسائِؾ، إْن ُقْؾـَ  ـْ ُكُصقِصِف إَلك َما ُنْشبُِفَفا ِم ا َما ِققَس َطَؾك َكاَلِمِف َماْذَهٌب َلاُف، َوَمـُْؼقَلٌة ِم

َم.  َطَؾك َما َتَؼدَّ

│ 

 وتؼدم .

َجَفا َوَقاَسَفا"  ـْ َخرَّ َٓ َفِفَل، َأْوُجٌف لَِؿ  ."َوإِْن ُقْؾـَا: 

│ 

ًٓ يف الؿذه ش لؽـفاا  حعـل: الذا قؾـا: عؿا ققس عؾك مذهبف لقس مذهًبا لفش فننا تؽقن قق

  صحااف.لقس  عـ  حؿدش والكؿا عـ 

َج فِقَفاا، َصااَر فِقَفاا ِرَواَناٌة " ـْ َكصٍّ َوَكْؼٍؾ إَلك َمْسَلَلٍة فِقَفا َكصٌّ ُنَخاالُِػ َماا َخارَّ َج ِم َفنِْن َخرَّ

ِف َمْذَهُبُف، َوإِْن ُقؾْ  ـْ َكص  ُج ِم ِف، إَذا ُقْؾـَا اْلُؿَخرَّ ـْ َكص  َجٌة َمـُْؼقَلٌة ِم ، َفِػقَفا ـَا: َمـُْصقَصٌة، َوِرَواَنٌة ُمَخرَّ َٓ

َماِم َأْحَؿَد  ـْ اإْلِ َجفُ  -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -ِرَواَنٌة َط ـْ َخرَّ  ."َوَوْجٌف لَِؿ

│ 

 كعؿ هذا وا ح وسبؼ الحدحث عـف قبؾ ذلؽ.
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اِف فِال َرْقارَِه،:" ـْ َكص  َج ِما ـْ فِقَفاا َكاصٌّ ُنَخاالُِػ اْلَؼاْقَل اْلُؿَخارَّ ـْ  َوإِْن َلْؿ َنُؽ َفُفاَق َوْجاٌف لَِؿا

َج   ."َخرَّ

│ 

كعؿ هذه وا حة جًداش الذا لؿ حؽـ فقفا كٌص حخاالػ الؼاقلش فقؽاقن وجًفاا لؿاـ خرجاف 

 حقـذاك.

َْصَحاِب فِل اْلُحْؽِؿ، ُدوَن َصرِنِؼ التَّْخارِنِج: َفِػقَفاا َلُفَؿاا َوْجَفااِن،" ْٕ ـْ ا  َفنِْن َخاَلَػُف َرْقُرُه ِم

َطاَنِة:  ـُ َجْعُؾُفَؿا َمْذَهًبا لِْْلََماِم/ َأْحَؿَد َقاَل فِل الر 
بِاالتَّْخرِنِج ُدوَن الـَّْؼاِؾ،  -َرِ َل اهللُ َطـْافُ -َوُنْؿؽِ

فِ  ـْ َكص   ."لَِعَدِم َأْخِذِهَؿا ِم

│ 

حعـل: لق  ن اثـقـ مـ  صحاب القجقه يف الؿذه ش خرج يف مسللٍة واحادٍة عؾاك ققاعاد 

ؼااقلقـ حؽقكااان وجفااان يف الؿااذه 4 ولااذلؽ قااال: حصااح اإلمام/ حؿااد قااقلقـش فـؼااقل: الن ال

التخرحج دون الـؼؾ4 ٕنَّ الـؼؾ غـؿا حؽقن لاءزم الؼاقل  و لؿشااهبفش فعـادما اختؾاػ ٓ حؽاقن 

 حقـئٍذ تخرحًجا وكؼًءش والكؿا حؽقن تخرحًجا فؼطش كعؿ.

َْصَحاِب فِل اْلُحْؽِؿ، ُدوَن َصرِنِؼ " ْٕ ـْ ا  التَّْخارِنِج: َفِػقَفاا َلُفَؿاا َوْجَفااِن، َفنِْن َخاَلَػُف َرْقُرُه ِم

ـُ َجْعُؾُفَؿا َمْذَهًبا لِْْلََماِم/ َأْحَؿَد 
َطاَنِة: َوُنْؿؽِ بِاالتَّْخرِنِج ُدوَن الـَّْؼاِؾ،  -َرِ َل اهللُ َطـْافُ -َقاَل فِل الر 

فِ  ـْ َكص   ."لَِعَدِم َأْخِذِهَؿا ِم
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│ 

 كعؿش هذه  عادها قالفا مرة  خرى.

ًجا لِْْلَِمااِم/ َأْحَؿاَد  َوإِنْ " ًٓ ُمَخرَّ ، -َرِ اَل اهللُ َطـْافُ -َجِفْؾـَا ُمْسَتـََدُهَؿا: َفَؾْقَس َأَحُدُهَؿا َقْق

َٓ َمْذَهًبا َلُف بَِحالٍ   ."َو

│ 

 اؾ ٓ اد  ن حعرف الؿستـد.

َْصَحاِب ُهـَا: " ْٕ ـْ ا ـْ َقاَل ِم ـْ َقاَل:  "َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة ِرَواَنٌة َواِحَدةٌ "َفَؿ ُف، َوَم فِقَفاا "َأَراَد َكصَّ

ـْ َكااصٍّ اَخااَر َلااُف، َأْو َكااصٍّ َجِفَؾااُف  "ِرَواَنَتااانِ  ُْخااَرى بِنِنَؿاااٍ ، َأْو َتْخاارِنٍج ِماا ْٕ ، َوا َفنِْحااَداُهَؿا بِااـَصٍّ

 ."ُمـْؽُِرهُ 

│ 

كعااؿ هااذا  راد  ن حبااقـ الؿصااـػ آخااتءف يف حؽاحااة الؿااذه ش فؼااد حؽااقن الؿااذه  

سللة  حدهؿا حؼقل: هق رواحٌة واحادةش ماع  كاف  قار اقجاقد الخاءف الؼاقل الثااينش طرحؼتان لؾؿ

والثاين قال: فقفا رواحتانش فإول  راد  ن فقفا رواحٌة واحدٌة مـصقصةش و ن الؼقل الثاين الكؿا هق 

وجٌفش ومـ حؽك  نا رواحتان فلراد  ن الرواحتقـ كءهؿا مـصقصاٌة  و مخرًجااش فجعاؾ مخرًجاا 

 لؿؼقس عؾك مذه   حؿد مذهًبا لف.وهق ا
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ـْ َقاَل: " ِف َطَؾْقِفَؿا، َساَقاٌ  َجِفاَؾ ُمْساَتـََدُه َأْو َطِؾَؿاُف، َوَلاْؿ  "فِقَفا َوْجَفانِ "َوَم َأَراَد َطَدَم َكص 

َّٓ بَِلَصح  اْلَقْج -َرِ َل اهللُ َطـْفُ -َنْجَعْؾُف َمْذَهًبا لِْْلَِماِم/ َأْحَؿَد  ـِ َوَأْرَجِحِفَؿا، َسَقاٌ  ، َفاَل ُنْعَؿُؾ إ َفْق

ـْ َواِحٍد َأْو َأْكَثَر، َوَسَقاٌ  ُطِؾَؿ التَّاِرنُخ، َأْو ُجِفَؾ  ، ِم َٓ  ."َوَقَعا َمًعا َأْو 

│ 

 كعؿ هذه وا حةش وهق مػفقم الؽءم السااؼ  حًضا.

ا " نِ "َوَأمَّ َٓ َماُم َأْحَؿُد  "اْلَؼْق َكصَّ َطَؾْقِفَؿا، َكَؿا َذَكاَرُه  - َطـْفُ َرِ َل اهللُ -ُهـَا: َفَؼْد َنُؽقُن اإْلِ

َخرِ، َوَقْد َنُؽقُن َأَحُدُهَؿا َوْج  ْٔ افِل، َأْو َطَؾك َأَحِدِهَؿا َوَأْوَمَل إَلك ا ًفا، َأْو َأُبق َبْؽرٍ َطْبُد اْلَعِزنِز فِل الشَّ

ًٓ بِِخاَلفِفِ   ."َتْخرِنًجا، َأْو اْحتَِؿا

│ 

الؼاقل تاارًة تؽاقن هاذا الؼاقل مـصاقص  حؿادش تااارًة   راد  ن حؽاقن الؿصاـِّػ  ن كؾؿاة

حؽقن الماً  مـ  حؿدش وتارًة حؽقن وجًفاش وتارًة حؽقن تخرحًجاش وتارة حؽقن وجًفاش وتارًة حؽقن 

ش فؿااراد كااءم الؿصااـِّػ  ن كؾؿااة الؼااقل  و الؼااقٓن: كؾؿااة الؼااقل أااامؾة  ًٓ تخرحًجااا  و احتؿااا

 والقجفش فؽؾفا داخؾة يف مسؿة الؼقل.لؾؿـصقص واإلما ة والتخرحج وآحتؿال 

ْحتَِؿاُل الَِّذي لِْْلَْصَحاِب: َفَؼْد َنُؽقُن لَِدلِقٍؾ َمْرُجاقٍح بِالـ ْساَبِة إَلاك َماا َخاَلَػاُف، َأْو "
ِ
ا آ َوَأمَّ

َْصَحاِب، َفَقْبَؼك َوْجًفا بِ  ْٕ ْحتَِؿاَل َبْعُض ا
ِ
 ."فِ َدلِقٍؾ ُمَساٍو َلُف، َوَقْد َنْخَتاُر َهَذا آ

│ 
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 عبد السالم الشويعرفضيلة الشيخ/ شرح 

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

حؼقل: مر معـا  ن آحتؿال هق التخرحج عؾك الؼقل مـ غقر الجازم اـسابة الؼاقلش وهاذا 

حج   ن كعرففا ااتداً ش ثؿ ققد ذلؽ الؿصـِّػ كؿا سبؼ وهـا الؿق ع الثااينش قاال: ساب  ذلاؽ 

قد حؽقن لدلقٍؾ مرجقٍح االـسبة لؿا خالػافش حعـال: ساب  الجازم تعاارض الادلقؾقـش  و تسااوي 

ش هااذا آحتؿااال الذا اختاااره اعااض إصااحابش "أو دلقااٍؾ مساااوٍي لااف"ؾقـ4 ولااذلؽ قااال: الادلق

فحقـئٍذ حصبح احتؿاٍل عـد زحدش ووجٍف عـد غقرهش فء حـػال كقكاف وجًفاا عـاد غقاره4 ولاذلؽ ماا 

كـػل آحتؿال الذا اختاره اعض الـاس4 ٕن ققل فءن:  ن هذا الؼقل احتؿال حدل عؾاك الادلقؾ 

 جقٌح لؾدلقؾ الؿعارض  و مساٍو لفش فقػقدكا  مرحـ:الذي فقف مر

 : عدم الجزم االؼقل الكف وجف عـد مـ قال  كف احتؿال.إمر إول -

 :  ن الدلقؾ فقف مساٍو  و  عقػ.وإمر الثاين -

ا" َم َذلِاَؽ  َوَأمَّ التَّْخرِنُج: َفُفَق َكْؼُؾ ُحْؽِؿ َمْسَلَلٍة إَلك َما ُنْشبُِفَفا، َوالتَّْسِقَنُة َبْقـَُفَؿاا فِقاِف، َوَتَؼادَّ

 ."َأْنًضا فِل اْلُخْطَبةِ 

│ 

كعؿ التخرحج الذا ققؾ:  ن هذه الرواحة رواحاٌة مخرجاةش فؿاا معـاك ذلاؽ؟ معـاك ذلاؽ هاق 

بففاش قد تؽقن الؿسللة إولاك قاد كاص عؾقفاا اإلمام/ حؿادش كؼؾ حؽؿ الؿسللة اللك مسللٍة تش

 و تؽااقن الؿسااللة إولااك كااّص عؾقفااا اعااض إصااحابش الذ التخاارحج حؼااقم عؾااك الرواحااة 

ش  ي: يف الحؽاؿش فقاليت "َوالتَّْساِقَنُة َبْقـَُفَؿاا"الؿـصقصةش وقد حؽقن التخرحج عؾك القجفش قاال: 
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 اإلنصاف للمرداوي )المقدمة والخاتمة(

 ىذه املادة مفرغة، ومل تُراجع على الشيخ

َم َذلِااَؽ َأْنًضااا فِاال اْلُخْطَبااةِ "قااال: الحؽااؿ يف الثاكقااة مااا ثباا  يف إصااؾش   ي: يف خطبااة ، "َوَتَؼاادَّ

 الؽتاب.

 -عازَّ وجاؾَّ -سالل اهلل  كؽقن اذلؽ قد  نقـا اعض الخاتؿةش وكؼػ عـد هذا الؿق اعش  

لؾجؿقااع والتقفقااؼ والساادادش وصااؾك اهلل وسااؾؿ واااارك عؾااك كبقـااا محؿاادش وعؾااك آلااف وصااحبف 

  جؿعقـ. 

 


